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RESUMO

A tese  de  doutorado “Mário  de  Andrade:  um arquivo  de  saberes  sobre  a  língua do/no Brasil”
inscreve-se no campo teórico da História das Ideias Linguísticas (AUROUX, ORLANDI) em seu
encontro  com  a  Análise  de  Discurso  (PÊCHEUX,  ORLANDI).  O  objetivo  é  analisar  as
discursividades sobre a língua no Brasil no funcionamento da autoria (FOUCAULT, 2012 [1992],
ORLANDI, 2007 [1996], 2009) e do arquivo  discursivo (PÊCHEUX, 2011 [1994]; MARIANI,
2010;  ROMÃO,  2011)  em  Mário  de  Andrade,  através  de  uma  leitura  das  correspondências.
Postulamos que o funcionamento da autoria (FOUCAULT, 2012 [1992], ORLANDI, 2007 [1996],
2009 [1999]), em seu efeito de unidade e contensão do discurso em um nome próprio (PÊCHEUX,
2009 [1988]; HAROCHE, 1992[1984]), incide na organização de um arquivo discursivo. Em Mário
de Andrade, autor e arquivo, estão abrigados diferentes lugares discursivos (GRIGOLETTO, 2005,
2008) onde transitam posições-sujeito (PÊCHEUX, 2009 [1988]) na luta por um discurso sobre a
língua do/no Brasil ao dizer sobre a escrita literária, emergindo uma veiculação de ideias e saberes
linguísticos  (AUROUX,  1992).   É  preciso  considerar  as  condições  de  produção  de  Mário  de
Andrade  e  seus  missivistas.  Como  afirma  Orlandi   (ORLANDI,  2002),  a  formação  do  lugar
intelectual  de  brasileiro  alinha-se às  condições  de produção do estado e  da língua nacional  no
Brasil, estando subsumida a uma formação discursiva positivista. Ademais, a circulação das ideias
para a língua do/no Brasil se dá na filiação a campos de saber sobre a língua, cunhados por uma
herança  positivista  nos  estudos  comparativos  (CHISS,  PUECH,  1999)  em  conflito  com  uma
memória gramatical lusitana (MARIANI, 2004),  no discurso do filólogo brasileiro (MEDEIROS,
MATTOS,  2012,  2013).  Considerando  tais  questões,  o  arquivo  discursivo  consiste  nas
correspondências entre Mário de Andrade e autores que ocupam o lugar social de quem pode e deve
dizer sobre a língua, o lugar do filólogo, do gramático, do literato, do professor, dentre outros. O
recorte  do  arquivo  discursivo  (ORLANDI,  1984)  foi  estabelecido  a  partir  de  cartas  em  que
comparece a  batalha por  um discurso sobre (ORLANDI,  1990,2001) a  língua ao dizer  sobre a
escrita literária, promovida no nome de autor a partir de lugares discursivos onde se inscrevem
posições em tensão sobre a língua do/no Brasil, o que está materializado  nas correspondências.  Na
movência  dos  dizeres  sobre  a  língua no Brasil,  muitos  são  os  lugares  ocupados  por  Mário  de
Andrade: estudante, literato, professor de música, de cultura brasileira, filólogo, etnógrafo, chefe do
Departamento de cultura,  tradutor, “turista aprendiz”, escritor e leitor de cartas: intelectual, homem
de letras.  Também são diversos os lugares ocupados por seus correspondentes, sendo trazidos pelo
recorte do arquivo Sousa da Silveira, Manuel Bandeira, Pio Lourenço Corrêa. O trajeto temático
(GUILHAUMOU & MAZIÈRE, 2011 [1994])para a leitura do arquivo consiste na emergência de
saberes  metalinguísticos  na  correspondência,  movendo o  funcionamento  do  discurso  transverso
(PÊCHEUX,  2009  [1988]),  pela  materialização  de  nomes  de  autor  que  ocupam  um  lugar  de
autoridade sobre a língua, como João Ribeiro, Amadeu Amaral, Cândido Figueiredo, dentre outros.
Deste  modo,  constatamos  que  a  correspondência,  compreendida  discursivamente  (FOUCAULT,
2012 [1992]; SOUZA, 1998; LEAL, 2012), é uma materialidade na qual através do dar-se a ler a
um  outro  pela  escrita  de  cartas  o  autor  se  esvanece  e  fortalece,  no  movimento  das  posições
discursivas frente ao efeito de unidade da autoria.  Estabelecemos algumas propostas. A primeira
consiste em compreender o lugar discursivo  como uma categoria constituída na transição do lugar
social para a materialidade da língua no arquivo discursivo. No caso da relação com um nome de
autor, o lugar discursivo reforça o efeito de legitimidade sobre o dizer produzido pela função-autor.
Contudo, pela própria movência do discurso, o efeito de unidade e de legitimidade produzidos pelo
lugar de onde um autor fala é esvanecido pela inscrição das posições discursivas em tensão na teia
de dizeres  sobre  a  língua que  dão corpo à  correspondência  de Mário de Andrade.  Procuramos
formular também uma compreensão da correspondência enquanto materialidade discursiva,  pela
qual é possível averiguar em uma prática de “escrita de si” (FOUCAULT, 2012 [1992]) a dissipação
do  efeito  de  unidade  discursiva  do  sujeito  no  deslizamento  do  que  chamamos  a  língua  da



correspondência.  Ademais,  conforme  Colombat,  Fournier  e  Puech  (2010),  a  escrita  pode  ser
considerada como um saber metalinguístico, por veicular representações sobre a língua ao reportar-
se  à  linguagem.  Propomos  com a  análise  do  arquivo  que  o  dizer  sobre  a  escrita  literária,  ao
mobilizar discursividades sobre a língua, configura uma forma de saber metalinguístico. Portanto,
através  da  análise  do  arquivo,  sugerimos   mostrar  que  no  dizer  sobre  a  escrita  literária  estão
inscritas discursividades sobre a língua. Pelo funcionamento do discurso sobre a língua do/no Brasil
vinculado à função-autor, emerge uma veiculação de saberes metalinguísticos, a partir de posições
discursivas  em tensão,  transitando  entre  formações  discursivas  lusitana,  brasileira  e  positivista,
constitutivas da memória da língua brasileira.  Verificamos, com isso, que Mário de Andrade,  autor
e arquivo, pode ser entendido como um acontecimento discursivo (PÊCHEUX, 2008 [1988]) na
hiperlíngua brasileira (AUROUX, ORLANDI, 1998),  instaurando e reatualizando a memória da
língua (PAYER, 2006) no Brasil. Do lugar de professora de língua portuguesa e literatura do CAP-
INES, a partir da tese, ao considerar o discurso sobre a escrita literária e a escrita como um saber
metalinguístico,  pretende-se  também  colaborar  para  uma  perspectiva  que  tem  como  base
fundamental para o ensino de língua e de literatura a historicidade e a memória da língua, com o
desenvolvimento de um projeto intitulado “Mário de Andrade, um arquivo de saberes sobre a língua
no Brasil”.

Palavras-chave: Análise de Discurso, História das Ideias Linguísticas, Mário de Andrade, discurso
sobre a língua do/no Brasil, correspondência, função-autor.



RÉSUMÉ

La thèse de doctorat «Mário de Andrade:  um arquivo de saberes sobre a língua do/no Brasil »
[Mário de Andrade: une archive de savoirs sur la langue du/au Brésil] est inscrite dans l’Analyse de
Discours (PÊCHEUX, ORLANDI). Son objectif est d’analyser les discursivités sur la langue au
Brésil dans la fonction-auteur (FOUCAULT, 2012 [1992], ORLANDI, 2007 [1996], 2009 [1999] et
de l’archive discursive (PÊCHEUX, 2011 [1994]; MARIANI, 2010 ; ROMÃO, 2011) chez Mário
de Andrade, à partir de la lecture de ses correspondances. On croit que le fonctionnement de la
fonction-auteur (FOUCAULT, 2012 [1992], ORLANDI, 2007 [1996], 2009 [1996]), grâce à son
effet  d’unité  et  de  contention  du  discours  dans  un  nom  propre  (PÊCHEUX,  2009  [1988];
HAROCHE,  1992[1984]),  tombe  sur  l’organisation  d’une  archive  discursive.  Chez  Mário  de
Andrade,  auteur et archive,  habitent plusieurs lieux discursifs (GRIGOLETTO, 2005, 2008), où
circulent des positions-sujet (PÊCHEUX, 2009 [1988]) dans la lutte pour un discours sur la langue
du/au Brésil, en parlant de l’écriture littéraire et en faisant surgir une séquence d’idées et de savoirs
linguistiques  (AUROUX,  1992).  Il  faut  considérer  les  conditions  de  production  de  Mário  de
Andrade et de ceux avec qui il se communiquait par correspondance. D’après Orlandi (ORLANDI,
2002),  la  formation  de  la  position  de  l’intellectuel  brésilien  s’aligne  avec  les  conditions  de
production de l’état et de la langue nationale au Brésil et est soumise à une formation discursive
positiviste. De plus, la circulation des idées pour la langue du/au Brésil est possible grâce à la
filiation à des champs de savoir sur la langue, façonnés par un héritage positiviste dans les études
comparatives  (CHISS,  PUECH,  1999)  en  conflit  avec  une  mémoire  grammaticale  portugaise
(MARIANI, 2004) dans le discours du philologue brésilien (MEDEIROS, MATTOS, 2012, 2013).
À partir  de ces considérations,  l’archive discursive est  constituée par  les correspondances  entre
Mário de Andrade et des auteurs qui se situent dans le lieu social qui peut et doit parler de la langue,
le  lieu  du  philologue,  du  littérateur,  du  professeur,  etc.  Les  limites  de  l’archive  discursive
(ORLANDI, 1984) ont été établies à partir des lettres où l’on remarque la présence de la lutte pour
un autre discours sur (ORLANDI, 1990, 2001) la langue : quand on parle de l’écriture littéraire, on
parle aussi de la langue. Les dires sur l’écriture littéraire se donnent dans le nom d’auteur, à partir
des lieux discursifs où s’inscrivent des positions en conflit sur la langue du/au Brésil  et  qui se
matérialisent dans ces correspondances. Dans la mouvance des dires sur la langue au Brésil, Mário
de Andrade se situe dans plusieurs lieux : étudiant, littérateur, professeur de musique, de culture
brésilienne,  philologue,  ethnographe,  chef  du  département  de  culture,  traducteur,  « touriste
apprenti », écrivain et lecteur de lettres : intellectuel, homme des Lettres et de lettres. Les lieux
occupés par ceux avec qui il  se communique sont nombreux aussi :  Sousa da Silveira,  Manuel
Bandeira, Pio Lourenço Corrêa. Le trajet thématique (GUILHAUMOU & MAZIÈRE, 2011 [1994])
pour  la  lecture  de  l’archive  consiste  en  l’émergence  de  savoirs  métalinguistiques  dans  les
correspondances ;  le  fonctionnement  du  discours  transverse  (PÊCHEUX,  2009  [1988])  se
matérialise  par  les  noms d’auteurs  qui  occupent  un  lieu  d’autorité  sur  la  langue,  comme João
Ribeiro,  Amadeu  Amaral,  Cândido  Figueiredo,  etc.  Ainsi,  on  constate  que  la  correspondance,
envisagée  discursivement  (FOUCAULT, 2012  [1992] ;  SOUZA,  1998 ;  LEAL,  2012),  est  une
matérialité où le geste de se faire lire par l’écriture de lettres efface et renforce l’auteur, dans le
mouvement  de  positions  discursives  face  à  l’effet  d’unité  de  l’auteur.  On  a  établi  quelques
propositions.  D’abord,  comprendre  le  lieu  discursif  comme  une  catégorie  constituée  dans  la
transition sociale pour la matérialité de la langue dans l’archive discursive. Dans le cas du rapport
avec  un  nom d’auteur, le  lieu  discursif  renforce  l’effet  de  légitimité  sur  le  dire  produit  par  la
fonction-auteur. Pourtant,  à  cause  de  la  mouvance  du  discours  elle-même,  l’effet  d’unité  et  de
légitimité  produit  par  le  lieu  d’où  un  auteur  parle  est  affaibli  par  l’inscription  des  positions
discursives en conflit dans le réseau de dires sur la langue qui composent la correspondance de
Mário de Andrade. On cherche à formuler aussi une compréhension de la correspondance en tant
que matérialité discursive, grâce à laquelle il est possible d’enquêter une pratique « d’écriture de
soi »  (FOUCAULT, 2012  [1992]),  la  dissipation  de  l’effet  d’unité  discursive  du sujet  dans  le



glissement de ce que l’on appelle la langue de la correspondance.  En outre,  d’après Colombat,
Fournier  et  Puech  (2010),  l’écriture  peut  être  considérée  comme  un  savoir  métalinguistique,
puisqu’elle se rapporte au langage et, ainsi, véhicule des représentations sur la langue. On propose,
à partir de l’analyse de l’archive, que le dire sur l’écriture littéraire mobilise des discursivités sur la
langue et configure une sorte de savoir métalinguistique. Ainsi, à travers l’analyse de l’archive, on
cherche à montrer que dans le dire sur l’écriture littéraire sont inscrites des discursivités sur la
langue. Par le fonctionnement du discours sur la langue du/au Brésil véhiculé à la fonction-auteur,
émerge toute une séquence de savoirs métalinguistiques, à partir de positions discursives en conflit
qui circulent entre les formations discursives portugaise, brésilienne et positiviste, constitutives de
la mémoire de la langue brésilienne. On remarque donc que Mário de Andrade, auteur et archive,
peut être envisagé comme un événement discursif (PÊCHEUX, 2008 [1988]) dans l’hiperlangue
brésilienne (AUROUX, OLANDI, 1998), ce qui instaure et réactualise la mémoire de la langue
(PAYER, 2006) au Brésil. Finalement, à partir de la position de professeur de langue portugaise et
littérature au CAP-INES (Colégio de Aplicação – Instituto Nacional de Educação de Surdos) et à
partir de la conception du discours sur l’écriture littéraire comme un savoir métalinguistique, on
cherche aussi à collaborer pour une perspective qui a comme base pour l’enseignement de langue et
de littérature l’historiocité et la mémoire de la langue, avec le développement d’un projet intitulé
« Mário de Andrade, une archive de savoir sur la langue au Brésil ».

Mots-clés : Analyse du discours, Histoire des Idées Linguistiques, Mário de Andrade, discours sur

la langue au Brésil, correspondence, fonction-auteur.
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1) INTRODUÇÃO

Inicialmente, apresentaremos o percurso da pesquisa através do qual a tese se

tornou fecunda, situando o aporte teórico-metodológico,  exibindo as formulações, os

cortes, os ajustes, as inserções, com o propósito de expor um processo de elaboração de

uma  tese  no  campo teórico  do  encontro  da  História  das  Ideias  Linguísticas  com a

Análise  de discurso.  Em seguida,  explicaremos a  organização da escrita  da tese,  de

maneira a guiar a leitura nos caminhos da escrita.

1.1) “O que vemos, o que nos olha”: a trajetória de uma pesquisa em História das

Ideias linguísticas pela Análise de discurso.

“O que  vemos,  o  que  nos  olha”.  Tomamos  emprestado  o  título  do  livro  do

filósofo Didi-Huberman1 sobre os paradoxos da arte contemporânea para recuperar os

passos de uma pesquisa, que se tornaram outros, a partir do que o arquivo nos dizia pela

teoria. Mário de Andrade: um arquivo de saberes sobre a língua no Brasil é o título da

tese  de  doutorado.  Traremos  esse  percurso  justamente  para  mostrar  como  o  fazer

pesquisa está  intrinsecamente  relacionado aos  princípios  e  procedimentos  do campo

teórico em que a pesquisa se inscreve, no caso desta, o encontro da História das Ideias

Linguísticas  (AUROUX,  ORLANDI)  com  a  Análise  de  Discurso  (PÊCHEUX,

ORLANDI).2     

Ainda no Mestrado em Literatura Brasileira e Teorias da Literatura (UFF, 2005-

2007), me instigava a relação entre o autor, a escrita literária e seu material, a língua, e a

falta  desse elo como objeto de pesquisa tanto nos  estudos da linguagem, como nos

estudos literários. Além disso, do lugar de professora de língua portuguesa e literatura

da educação básica estadual e federal, fui interpelada por meus alunos sobre a falta de

equivalência entre o nome da língua e o nome da literatura que iriam estudar: língua

portuguesa, literatura brasileira. Um aluno formulou um questionamento, compartilhado

pela turma, o qual penso justamente ter me levado a esta pesquisa: ele não compreendia

porque o nome da língua que ele (não) aprendia na escola era portuguesa e o nome da

literatura supostamente desta língua era brasileira. Eu, que nunca havia me questionado,

1 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Ed. 34, 2010, [1998].
2 Em nossa síntese de trajetória, mobilizaremos algumas noções deste campo teórico, as quais serão explicitadas no
decorrer da tese.
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ou melhor, sido questionada sobre a denominação da língua, fui capturada pelo dizer

dos alunos. No Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), fui tomada por um

outro dizer dos alunos: por que em Libras,  a (dita primeira língua dos surdos) há a

palavra brasileira (Língua Brasileira de Sinais) e em língua portuguesa (a dita segunda

língua) não há? A pergunta sobre o nome da literatura também retorna. Iniciei as leituras

em História das Ideias Linguísticas pela Análise de discurso, com o livro Colonização

Linguística (MARIANI, 2004), tentando buscar uma resposta ao dizer dos alunos.   

A medida que ia adensando as leituras neste campo teórico,  pude averiguar que

a língua pela Análise de discurso não era a língua que eu havia estudado, nem o sujeito,

tampouco o sentido, como postulados em outras perspectivas dos estudos da linguagem.

Assumindo-se uma teoria material do discurso, a Análise de discurso é formada pelo

entremeio  do  materialismo  histórico,  da  linguística  e  da  psicanálise.   Consoante

Pêcheux  (2009  [1988]),  a  língua  é  “base  comum  de  processos  discursivos

diferenciados”  (PÊCHEUX,  2009:  81[1988]),  sendo  o  sujeito  um  efeito  desses

processos em abrigo na língua, constituído pelo inconsciente e pela ideologia, afetado

pela ilusão de origem e de controle do dizer. Não há um sentido, mas efeitos de sentidos

que assomam o sujeito como evidências na língua. Encontrei neste campo a formulação

de uma base teórico-metodológica voltada para a análise da historicidade dos discursos

sobre a língua, produzindo imaginários para língua, sujeito e nação ao veicular ideias e

saberes linguísticos (AUROUX, 1992), que formam uma fluência de dizeres consistindo

na memória da língua (PAYER, 2006). Fui me deixando capturar pelo campo teórico,

percebendo cada vez mais que era um lugar “bom pra ver de frente os olhos turvos das

palavras”3.

Em 2009,  assisti  como ouvinte  ao  curso  de  História  das  Ideias  Linguísticas

ministrado por Vanise Medeiros, na ocasião, professora do Programa de Pós-graduação

em Letras  da  UERJ.  A respeito  de  saber  mais  sobre  a  relação  que  buscava,  foram

circulando  algumas  respostas,  formulando  outras  questões.  Pelas  aulas,  cheguei  à

professora Edith Pimentel (USP), filiada à historiografia e à Crítica textual, que reuniu e

preparou  para  publicação  documentos,  manuscritos,  ensaios,  cartas,  dentre  diversas

materialidades, de autores inscritos no que a autora denominava português do Brasil.

Como afirma Orlandi  (2002),  uma pesquisa  em História  das  Ideias  Linguísticas  no

encontro com a Análise de discurso distingue-se do trabalho de reunião documental e
3 Versos do poema de Cecília Meirelles, Lembrança rural.
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publicação da Historiografia e precisa dele, já que produz gestos de análise sobre as

materialidades agregadas em arquivo pela Historiografia.  Dentre os muitos intelectuais

que  produziram  discursos  sobre  a  língua  no  Brasil,  difundidos  pela  pesquisa  de

Pimentel, destacou-se Mário de Andrade, mais especificamente, a  Gramatiquinha de

Mário de Andrade (1990), manuscritos com o projeto do que Andrade denominou uma

Gramatiquinha da Fala Brasileira, administrados pelo Arquivo do Instituto de Estudos

Brasileiros da USP, organizados por Pimentel para a publicação.

Ingressei em 2010 no doutorado em Estudos da Linguagem (UFF), orientada

pela Prof.ª Dr.ª Vanise Medeiros. Passo então a falar em um nós, pois começa a tomar

corpo a tese pela orientação4. No projeto inicial, buscamos analisar na Gramatiquinha

como a denominação da língua no Brasil estava materializada pelo dizer do literato, de

modo a construir o arquivo de pesquisa. Se hoje o sintagma língua portuguesa é posto

como  uma  nomeação  óbvia,  consoante  Dias  (1996),  nas  décadas  de  1930  e  1940,

circulavam propostas parlamentares buscando definir o nome da língua nacional do/no

Brasil, ainda na fluidez de vários nomes. Não se tratava apenas de averiguar que nomes

para  a  língua  no  Brasil  estavam  inscritos  no  material:  era  necessário  pensar

discursivamente a denominação. Conforme Mariani (1998):

o  denominar  não  é  apenas  um  aspecto  de  designação  das
línguas.  Denominar  é  significar,  ou  melhor,  representa  uma
vertente do processo social geral de produção de sentidos. O
processo de denominação não está na ordem da língua ou das
coisas,  mas  organiza-se  na  ordem  do  discursivo,  o  qual,
relembrando  mais  uma  vez,  consiste  na  relação  entre  o
linguístico  e  o  histórico-social,  ou  entre  linguagem  e
exterioridade. (MARIANI, 1998: 118)

Denominar produz memória discursiva na língua. A denominação era um critério

para o estabelecimento do recorte do arquivo (ORLANDI, 1984, 1991), procedimento

metodológico imprescindível em Análise de discurso. Além disso, a análise procurava

contemplar  também  os  gestos  interpretativos  sobre  o  arquivo  Mário  de  Andrade,

advindos de dois lugares discursivos: o Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), da USP,

que  administra  o  monumental  arquivo  Mário  de  Andrade,  com  cerca  de  30  mil

documentos, dos quais quase 8 mil formam a Série Correspondências; o nome de autor

como um princípio organizador de arquivo, conjugando um efeito de unidade discursiva

4 A esse nós somam-se as atividades proporcionadas no Laboratório Arquivos do Sujeito (UFF), coordenado pelas
professoras doutoras Vanise Medeiros e Bethania Mariani. Muitas das leituras teóricas desenvolvidas na tese se
devem às reuniões e discussões possibilitadas pelos grupos de estudo do LAS.
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do autor e do arquivo, de reunião da dispersão do discurso, embora agasalhe posições-

sujeito em tensão.  

Uma outra materialidade nos foi apresentada pelas leituras de Edith Pimentel e

pela  orientação  do  professor  José  Luis  Jobim:  as  correspondências  de  Mário  de

Andrade,  o  maior  arquivo  epistolar  da  língua  portuguesa,  nas  palavras  de  Antonio

Candido (1946 [2011]). Seguindo as indicações da banca do exame de qualificação, em

2012, em concordância com meus orientadores, buscamos cartas que materializavam os

debates sobre a língua, a literatura e o fazer literário inscritos nas correspondências. As

missivas  a  serem analisadas  inicialmente vinculam-se àquele  que,  além do lugar  de

poeta e de intelectual,  ocupa também o lugar do maior correspondente de Mário de

Andrade: Manuel Bandeira. Trabalhar com correspondências nos possibilitava algo que

não  comparecia  no  trabalho  com  a  Gramatiquinha:  confrontar  diferentes

funcionamentos de nomes de autor que ocupam o lugar de quem pode e deve dizer

sobre  a  língua  inscritos  no  motor  de  uma  formação  social  de  uma  nação  em

florescência.  No caso,  Bandeira  e  Andrade  exerciam práticas  de  lugares  sociais  dos

homens  de letras  –  o magistério,  a  atuação na vida  pública,  a  escrita  de romances,

poesia,  ensaios,  artigos,  traduções,  de  missivas  -   habitando  nas  cartas  lugares

discursivos autorizados a proferir saberes sobre a língua. Mário de Andrade e Manuel

Bandeira produzem diferentes efeitos de unidade, reúnem cada nome uma obra. Por sua

vez, pela movência discursiva da correspondência, onde o escrever a um outro também

é buscar a leitura de si, à medida que a unidade da autoria se dissipava, a emergência

das  posições-sujeito  ganhava corpo e  inscrevia dizeres  sobre a  língua no Brasil  em

distintos lugares  discursivos - do gramático, do filólogo, do literato, dentre outros -, na

disputa pela  veiculação de saberes linguísticos (AUROUX, 1992) sobre a  língua no

dizer sobre a literatura. 

O arquivo nos dizia que, além de Manuel Bandeira, era necessário buscar outros

correspondentes, nomes de autor que ocupassem os lugares do gramático e do filólogo,

fazendo  circular  saberes  linguísticos  em  seu  funcionamento.  Segundo  Guimarães

(1996), filólogos e gramáticos como Sousa da Silveira, Antenor Nascentes e Amadeu

Amaral  instauraram  com  suas  obras  discursividades  sobre  a  língua  no  Brasil,

contribuindo  para  o  processo  de  gramatização  (AUROUX,  1992).  No  processo  de

composição do arquivo da tese,  encontramos no arquivo Mário de Andrade do IEB
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cartas cujos correspondentes ocupavam este lugar de difusão de saberes linguísticos,

algumas destas correspondências já  publicadas5.

    Mário de Andrade enviava seus manuscritos literários para a leitura (porque não

dizer, o parecer) de Amadeu Amaral, Antenor Nascentes, Pio Lourenço Corrêa (Tio Pio,

revisor dos manuscritos literários eleito pelo próprio Mário em carta), Sousa da Silveira

e Manuel Bandeira,  nomes de autor que fazem circular  ideias e saberes linguísticos

(AUROUX, 1992),  ocupando diferentes lugares ao mesmo tempo – do professor de

língua, do gramático, do filólogo, do literato, do tradutor, etc.. Vale ressaltar que nem

toda a correspondência de Mário de Andrade foi organizada para a publicação, dada a

grandiosidade do arquivo, o que nos impeliu ao mergulho no arquivo administrado pelo

IEB-USP,  buscando  missivistas  em  que  se  encontrasse  um  professar  de  saberes

linguísticos no exercício da autoria. Dos missivistas citados, apenas a correspondência

de Manuel Bandeira e Pio Lourenço havia sido completamente reunida e publicada,

respectivamente, por Moraes (2001) e Guaranha e Figueiredo (2009). As cartas enviadas

por Sousa da Silveira permanecem resguardadas no arquivo do IEB e as remetidas por

Mário de Andrade ao gramático foram publicadas em Senna (1964) e Fernandes (1968).

Ainda líamos o arquivo pela denominação da língua, embora o próprio arquivo

nos soprasse que estávamos deixando de lado sequências em que se materializava um

discurso sobre (ORLANDI, 1990) a língua atrelado ao discurso sobre a escrita literária.

Cabe trazer que o discurso sobre, para Orlandi (1990) produz o efeito de legitimação de

determinada  posição-sujeito,  na  tensão  entre  encobrir  e  resguardar  outras  posições,

outras possibilidades do dizer. E esse sopro foi possibilitado pelos procedimentos de

leitura de arquivo pela Análise de discurso. 

Fui contemplada com uma bolsa de doutorado sanduíche PDSE, de fevereiro a

julho de 2013, sob a supervisão do professor doutor Christian Puech, da Université de la

Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Pude ser aluna de diversos cursos em História das Ideias

Linguísticas  e  participar  de  reuniões  do  Laboratoire  de  Histoire  des  Théories

Linguistiques, além do acesso a livros capitais na área, ainda indisponíveis no Brasil.

Nos cursos do professor Puech, duas questões nos fizeram olhar de outra forma para o

arquivo, nos impelindo a um outro gesto de leitura. A primeira se refere a pensar na

escrita  como  suporte  para  veiculação  de  saberes  metalinguísticos,  ou  seja,  segundo

Puech, Colombat e Fournier (2010), a escrita é uma forma de representação de saberes
5 SENNA, 1964; FERNANDES, 1968; MORAES, 2001; GUARANHA E FIGUEIREDO, 2009.
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sobre  a  língua,  uma  forma  de  circulação  de  saberes  metalinguísticos.  É  necessário

ressaltar  que o saber metalinguístico na escola ainda se restringe ao aprendizado de

gramáticas e dicionários, como se o saber metalinguístico pudesse ser veiculado apenas

por  estes  instrumentos  linguísticos.   A segunda  se  trata  da  herança  positivista  na

formação da linguística e dos estudos literários como disciplina (CHISS & PUECH,

1995,1999), sobretudo pela formação dos estudos histórico-comparativos e da quebra

com os  neogramáticos  no  século  XIX,  já  assinalando  o  nascimento  da  Linguística

Saussureana. Pudemos verificar a filiação dos correspondentes a estes campos de saber,

tanto como objeto de estudo, pelas fichas, cadernetas e referências diretas nas cartas,

como pela  materialização dos  saberes  nas  cartas,  pela  fluência  das  posições-sujeito.

Pode  ser  verificado  então  que  o  estágio  com  o  professor  Puech  incidiu  de  forma

substancial no desenvolvimento da pesquisa e se alinha às formulações produzidas pelo

campo teórico no Brasil.

Consoante  Orlandi  (2002),  uma  formação  discursiva  positivista  atravessa  a

constituição do nacional no Brasil, por sua vez, incidindo em imaginários de língua, de

sujeito  e  nação.  Como  dissemos,  materializada  nas  correspondências,  encontra-se

referência  constante  a  autores  vinculados  à  Gramática  histórico-comparativa  e  à

Neogramática  como  objeto  de  estudos  dos  missivistas,  como  Bourciez,  Vendryers,

Brunot, Leite de Vasconcelos, dentre outros, o que incide na rede de dizeres sobre a

escrita literária e a língua de que é feito o arquivo. Aliado a isso, em sua análise do

Dialeto Caipira, de Amadeu Amaral (1920), Medeiros e Mattos (2012) chegam a uma

“memória positivista” (idem, 2012: 157) onde se inscreve o dizer do filólogo sobre a

língua falada no Brasil.  Como veremos com as análises,  essa “memória positivista”

atravessa o corpo das correspondências que formam o arquivo da tese.

E  movidas  pela  materialidade  do  arquivo  discursivo  e  pelo  o  que  o  campo

teórico nos ofertava, passamos a estabelecer outros critérios para o recorte do arquivo.

Formulamos dois critérios de leitura e estabelecimento de sequências discursivas:  1)

selecionar correspondentes que ocupam lugares sociais de quem pode e deve dizer sobre

a língua (o filólogo, o gramático,  o literato);  2) abraçar cartas onde o dizer sobre a

escrita literária mova o discurso ‘sobre’ (ORLANDI, 1990; PETRI, 2004) a língua no

Brasil, de modo a analisar a veiculação de saberes metalinguísticos pelo dizer sobre a

escrita  literária  relacionado  ao  funcionamento  do  autor  e  do  arquivo  no  discurso.
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Quanto  ao  primeiro  critério,  selecionamos  os  correspondentes  Sousa  da  Silveira,

Manuel Bandeira e Pio Lourenço Corrêa, tendo em vista o corpo de discursividades

sobre a língua materializado em suas correspondências. Ressaltamos que no arquivo do

IEB havia outros nomes de autor cujas cartas materializam um dizer sobre a língua,

como Antenor Nascentes, Amadeu Amaral, Renato Mendonça, dentre outros. Por isso,

estabelecemos mais um critério para o recorte: consideramos  um correspondente para

o lugar social do gramático, um, para o do literato, um para o do filólogo. Deste modo,

chegamos a Sousa da Silveira, do lugar do gramático; Manuel Bandeira, do literato, Pio

Lourenço, do filólogo e revisor.  A escolha por Pio Lourenço em detrimento de outros

filólogos  até  mais  significativos  para  o  lugar  de  filólogo brasileiro,  como  Amaral,

Nascentes e Mendonça, se deve à Pio Lourenço ter sido eleito o revisor dos manuscritos

de Mário de Andrade,  uma demanda no literato que pode ser lida na dedicatória do

exemplar de Pio do primeiro livro de poesia publicado sob a assinatura de Mário de

Andrade. 

É preciso ressaltar  um aspecto referente ao lugar  social  nessas  condições  de

produção. Como discutiremos, os homens de letras ocupavam diferentes lugares sociais,

mas  isso  não  significa  que  havia  uma  delimitação  rígida  entre  esses  lugares.  Um

filólogo  ou  um gramático  publicava  livros  de  poesia,  como é  o  caso  de  Sousa  da

Silveira;  um literato  trabalhava  como tradutor,  como Manuel  Bandeira;  os  variados

lugares e papéis de Mário de Andrade: Mário-músico,  Mário-professor, Mário-ensaísta,

Mário-poeta,  Mário-filólogo,  Mário-etnógrafo  etc..  Deste  modo,  cabe  ao  analista  de

discurso  verificar  o  que  Grigolleto  (2005,2008)  designa  como  funcionamento  da

passagem do  lugar  social  para  o  lugar  discursivo,  destacamos  aqui,  em relação  ao

arquivo  discursivo.   Acrescentando  à  formulação  de  Grigolleto,  propomos  que  a

passagem do lugar social  para o discursivo se dá e é possível de ser analisada pelo

procedimento de análise do arquivo discursivo.  Logo, pode-se compreender o lugar

social pela leitura da materialização do lugar discursivo no arquivo discursivo. No caso

do arquivo da tese,  os lugares discursivos do literato,  do gramático e do filólogo se

cruzam,  se  embaralham e  se  chocam pela  inscrição  de  posições-sujeito  em tensão,

movendo saberes de campos de estudos linguísticos em disputa pela legitimação do que

veiculam sobre a língua. 

 Isso  nos  leva  a  dizer  sobre  um  dos  procedimentos  de  análise  do  arquivo
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discursivo,  o  trajeto  temático.  Conforme  Guilhaumou  &  Mazière  (2010  [1994]),  o

trajeto  temático se constitui  na emergência  de discursividades  que pode ser  lida  no

material  de  análise.  Nosso  trajeto  temático  consiste  no  percurso  sobre  os  saberes

metalinguísticos que circulavam em instrumentos  linguísticos naquelas  condições  de

produção,  emergindo  na  correspondência.  Assim,  estão  materializados  na

correspondência saberes sobre a concordância, a ortografia, os falares no Brasil e em

Portugal,  que  configuram  um  trajeto  temático.  Verificamos  que  tais  saberes  são

promovidos a partir de nomes de autor que ocupavam lugares de onde se pode e deve

dizer sobre a língua – sobretudo, o filólogo, o gramático e o literato – resultado do que

Pêcheux (2009 [1988]) compreende como funcionamento do discurso transverso,  ou

seja, a materialização de uma referência ao dizer do outro no dizer do sujeito. Através

do  trajeto  temático,  analisamos  o  funcionamento  do  discurso  transverso  no  arquivo

discursivo da tese, tanto pela emergência de nomes de gramáticos, filólogos e literatos

na  correspondência  como pela  presença  destes  nomes  e  da  citação  de  instrumentos

linguísticos na escrita da tese, de modo a compreender e a fazer circular as condições de

produção dos saberes sobre a língua, na tensão entre uma memória discursiva da língua

lusitana e uma memória discursiva da língua brasileira.

No  arquivo  da  pesquisa,  um duelo  pela  memória  da  língua:  de  um lado,  a

função-autor promovendo um efeito de unidade discursiva (FOUCAULT, 2012 [1992];

ORLANDI, 2007 [1996]), reforçado pelo efeito de legitimação de uma dada posição

produzido  pelo  discurso  sobre;  na  outra  margem,  a  inscrição  de  um  autor  na

materialidade  da  correspondência,  dando  a  conhecer  o  arquivo  como  abrigo  de

posições-sujeito em tensão no discurso sobre a língua impulsionado pelo discurso sobre

a escrita literária. Pretendemos mostrar com a tese que o dizer sobre a escrita literária

mobiliza uma rede discursiva sobre a língua, por estar vinculado ao funcionamento do

nome  de  autor,  promove  a  veiculação  de  saberes  metalinguísticos,  atravessando  a

memória discursiva. E esse dizer pode estar ou não filiado a uma formação discursiva

dominante,  positivista,  que incide na relação do sujeito brasileiro com a língua e se

insere em Mário de Andrade.  Pensar na relação da escrita literária com o autor e a

promoção  de  saberes  metalinguísticos  traz  uma  outra  perspectiva  para  o  ensino  de

língua  e  literatura,  ainda  apartados  pela  separação  disciplinar  filiada  à  formação

discursiva positivista. 
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 No processo discursivo da correspondência,  o efeito de evidência produzido

pelo discurso sobre a língua e a literatura em Mário de Andrade,  um imaginário de

inovação  linguística  pela  literatura,  passa  a  dar  a  vez  a  uma  análise  das  posições

discursivas em tensão, constituindo pelo desalinho da disputa entre quem pode e deve

dizer  sobre  a  língua,  uma memória  da  língua  brasileira.  Deste  modo,  a  tensão  das

posições  discursivas  incide no dizer  do literato,  do filólogo e do gramático sobre a

língua,  produzindo efeitos de saber metalinguístico no dizer sobre a escrita literária,

configurando uma outra  forma de veiculação de saberes  metalinguísticos  pelo  dizer

sobre  a  escrita  literária.  É  preciso,  do  lugar  de  professora,  possibilitar  a  circulação

desses saberes e, sobretudo, de que a língua é abrigo da memória. Desta maneira, faz-se

necessário produzir práticas que adentrem esse abrigo seguindo na outra margem, na

resistência às regras e coerências restritas ao efeito de uma língua 'sem história'. Com as

contribuições propostas  pela tese,  após a conclusão do doutorado, desenvolverei  um

projeto de leitura das correspondências de Mário de Andrade que formam o arquivo da

tese com os alunos da educação básica no Colégio de Aplicação do Instituto Nacional de

Educação  de  Surdos,  onde  atuo  como  professora  efetiva  de  língua  portuguesa  e

literatura no segmento Jovens e Adultos.   

Pelo encontro da História das Ideias Linguísticas com a Análise de discurso, se

torna possível pensar e fazer arejar saberes acerca das discursividades sobre a língua e a

literatura nas práticas sociais e discursivas, de modo a averiguar as posições-sujeito que

nelas se inscrevem, nas ideias e saberes linguísticos (AUROUX, 1992) que nelas circu-

lam, e como concorrem para a formação de imaginários de um nacional pela língua e

pela literatura (e, por sua vez, da língua nacional). Deste campo teórico, é possível ave-

riguar a correspondência discursivamente e os efeitos de sentidos produzidos pela fun-

ção-autor nesta materialidade. É um caminho também para analisar o autor  em seu fun-

cionamento discursivo movido pelas relações entre o dizer sobre a literatura, o dizer so-

bre a língua e o processo de escrita, para depreender como essas relações produzem

efeitos de sentido que cunham a memória de uma língua (PAYER, 2006). Distantes de

uma escrita que trata a língua como objeto empírico, científico, uma tese inscrita no

atravessamento da História das Ideias Linguísticas pela Análise de discurso se move na

fluidez da leitura de arquivo, guiada pelo campo teórico. Sobre essa fluência, retoma-

mos para fechar a trajetória e adentrarmos na tese as palavras de Didi-Huberman: “O
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que vemos só vale – só vive – em nossos olhos pelo que nos olha. Inelutável porém é a

cisão que separa dentro de nós o que vemos daquilo que nos olha” (DIDI-HUBER-

MAN, 2010: 29).  

1.2) A disposição da tese

A tese foi dividida em três grandes blocos, com suas partes em específico: o

capítulo teórico, o capítulo de análise e a conclusão, o que não significa dizer que estas

etapas não se intercambiem, não se retomem. 

Na primeira  etapa do capítulo  teórico,  buscamos situar  a  História  das  Ideias

Linguísticas e a Análise de discurso como campo epistemológico que se encontra em

um terceiro: a articulação da Análise de discurso para a História das Ideias Linguísticas.

Desde esta etapa,  fomos mobilizando noções que sustentam o campo teórico e mais

especificamente se relacionam com o arquivo da tese, como a questão da escrita literária

na  gramatização  das  língua  nacionais  (AUROUX,  1992;  CHISS,  PUECH,  1999;

COLOMBAT,  FOURNIER  e  PUECH,  2010;  PHILLIPE,  2009;  BALIBAR,  1993,

[1985]);  a inscrição do sujeito em uma formação social,  materializada em formação

discursiva na porosidade do interdiscurso (PÊCHEUX, 2009 [1988], 2008 [1988], 2007,

2010  [1990];  ORLANDI,  2007  [1996],  2009  [1999]);  o  processo  de  colonização

linguística na formação de uma memória discursiva da língua do/no Brasil (MARIANI,

2004); a formação discursiva positivista nos imaginários de um nacional para o Brasil

pela língua (ORLANDI, 2002; MEDEIROS, MATTOS, 2013), bem como a herança

positivista nos estudos da linguagem em nascença no século XIX (CHISS, PUECH,

1999),  de  modo  a  compreender  a  circulação  de  saberes  e  ideias  linguísticos  nas

condições de produção onde se inscrevem Mário de Andrade e os missivistas, dentre

outras questões. 

Na segunda parte do capítulo teórico, procuramos trabalhar mais detidamente

sobre as noções que emergiam pela leitura do arquivo discursivo. Buscamos trazer a

distinção entre lugar social,  lugar discursivo e posição discursiva (PÊCHEUX, 2009

[1988],  ORLANDI,  2007  [1996],  2009  [1999],  GRIGOLLETO,  2005,  2008);  em

seguida, a questão do arquivo e da correspondência por diversos campos disciplinares,

procurando  demarcar  os  elos  e  os  embates  entre  estes  campos.  Sobre  o  arquivo,
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procuramos averiguar no que se pode abarcar como a Escrita da História (NORA, 1993

[1984]); LE GOFF, 1990; FOUCAULT, 2008 [1969]; FARGE, 2009 [1989]) e a noção

do “arquivo de si” (ROUDINESCO, 2006), para compreender a reterritorialização da

noção de arquivo pela Análise de discurso (PÊCHEUX, 2010[1990]; MARIANI, 2010;

ROMÃO, 2011; ROMÃO, FERREIRA, DELA-SILVA, 2011) e o lidar com a leitura de

um  arquivo  pelo  literário  (ALMEIDA,  2012).   Passamos  a  trabalhar  com  o

funcionamento da autoria a partir de Foucault (2012 [1992]) e da Análise de discurso

(ORLANDI,  2007  [1996],  2009  [1999];  PFEIFFER,  1995;  LAGAZZI,  2010),

relacionando à questão do nome próprio (HAROCHE, 1992 [1984]; PÊCHEUX, 2009

[1988]) com a instauração de discursividade pela autoria (FOUCAULT, 2012 [1992];

ORLANDI, 1993). Formulamos uma relação entre o funcionamento do nome próprio

com o nome de autor na formação de um arquivo discursivo. De forma a entendermos a

formação  e  administração  do  Arquivo  Mário  de  Andrade  pelo  IEB,  traremos  a

Arquivologia (NOUGARET, 1999, 2002; PROCHASSON, 1998; MARQUES, 2007) e

sua apropriação pelos Estudos Literários (LOPEZ, 2011[1983], 2003). Para analisar a

correspondência  discursivamente,  baseamo-nos  em  (FOUCAULT,  2012  [1992];

SOUZA, 1998; LEAL, 2012), articulando dizeres sobre a prática da correspondência

materializados no arquivo. Além disso, buscamos trabalhar a correspondência enquanto

materialidade significante através da qual, pela prática da “escrita de si” (FOUCAULT,

2012 [1992]), é possível ler dois movimentos em tensão na língua da correspondência:

na fluência do lugar discursivo de correspondente, inscrevem-se posições-sujeito, o que

dissipa o efeito de unidade do autor e do arquivo; ao mesmo tempo, é fortificado o

nome de autor pelo exercício de uma prática do lugar de intelectual e pela formação de

um  arquivo  com  a  correspondência.   Através  da  projeção  de  um  arquivo  no

funcionamento do nome de autor, buscamos a noção da memória de futuro na Escrita da

história  (LE GOFF, 1990,  RICOEUR, 1997) e  em Análise  de discurso (MARIANI,

1998), de modo a analisar a herança e a construção em Mário de Andrade na formação

do nacional (JOBIM, 2010). Expomos também os dizeres sobre a correspondência de

Mário de Andrade pelos estudos literários e em Mário de Andrade (CANDIDO, 1963;

LOPEZ, 2011[1983], 2003, DEMÉTRIO, 1998, MORAES, 2001, 2007), mas sempre

sendo conduzidas por nossa filiação à  Análise de discurso.  Ou seja, para nos auxiliar

em nosso percurso com o arquivo, outros campos teóricos comparecem na tese a partir
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de um olhar para esses campos do lugar de analista de discurso que nos ocupa. 

Iniciamos o capítulo de análise (capítulo 3) desenvolvendo a questão do recorte

do arquivo (ORLANDI, 1983, 1984, 1987, 2005), mobilizando pelos critérios analíticos

a noção de lugar social e lugar discursivo para a seleção dos correspondentes; e a noção

de discurso de e o discurso sobre em Análise de discurso (ORLANDI, 1990, 2001;

MARIANI,  1998;  VENTURINI,  2009;  PETRI,  2004),  para  estabelecer  sequências

discursivas nas quais o dizer sobre a escrita literária faz emergir  o discurso sobre a

língua  do/no  Brasil.  A  leitura  do  arquivo  foi  empreendida  pelo  trajeto  temático

(GUILHAUMOU  &  MAZIÈRE,  2011  [1994]),  referente  aos  saberes  e  ideias

linguísticos que eram professados em nomes de autor nas condições de produção em

que se inserem os correspondentes, a partir do funcionamento do discurso transverso

(PÊCHEUX, 2009 [1988]), o que justifica o comparecimento de outras materialidades,

como  gramáticas  e  dicionários.  Com a  finalidade  de  compreender  a  inscrição  dos

correspondentes em um lugar de intelectual e de homem de letras, na cisão de várias

práticas e lugares, na formação social brasileira, buscamos biografias, traços nas cartas e

outras materialidades. Por isso, dividimos as seções por cada correspondente – Mário de

Andrade, Sousa da Silveira, Manuel Bandeira e Pio Lourenço Corrêa - , em seguida por

cada  correspondência,  disponibilizadas  conforme  o  nome  de  autor,  no  lugar  de

missivista,  de maneira a perscrutar o funcionamento de um lugar de onde se pode e

deve dizer sobre a língua e a tensão das posições discursivas no arquivo, em disputas e

alianças pelo discurso sobre a língua do/no Brasil.

À  medida  que  mergulhamos  no  arquivo  da  tese,  observamos  sobretudo  no

terceiro capítulo pelo trajeto temático o comparecimento de nomes de autor no lugar de

gramático  e  de  filólogo,  bem como referências  a  estudos  gramaticais,  filológicos  e

comparativos, para autorizar e legitimar a disputa pela língua nas missivas. Por isso,

levantamos  também os  campos  de  saber  sobre  a  linguagem,  com enfoque  para  os

confrontos  entre  a  tradição  gramatical,  na  herança  da  lógica  de  Port-Royal,  e  as

vertentes do comparativismo no século XIX – os estudos histórico-comparativos e os

neogramáticos, tensos entre si – no transporte para a Linguística em nascença. Deste

modo, ao aventarmos com o trajeto temático questões  linguísticas debatidas à época,

como a colocação pronominal e a ortografia, chamaremos à baila autores que exerciam

o lugar de gramático e de filólogo, como João Ribeiro, Said Ali, Candido Figueiredo,
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dentre outros.  Com isso, procuramos desenvolver com as análises a noção de que o

dizer sobre a escrita literária pode ser concebido como saber metalinguístico. 

No quarto capítulo, a guisa de conclusão, resumimos a trajetória da tese com a

constatação de que o elo do funcionamento discursivo do arquivo com o autor em Mário

de Andrade pode ser analisado em uma incidência na hiperlíngua brasileira (ORLANDI,

AUROUX, 1998), pelo comparecimento hoje em instrumentos linguísticos e em nomes

de instituição e de lugares de memória. Desta forma, consideramos que no nome Mário

de Andrade, autor e arquivo, se instaura uma possibilidade de saberes sobre a língua

do/no  Brasil  circularem  no  lugar  discursivo  do  literato  pelo  dizer  sobre  a  escrita

literária, do qual emerge um discurso sobre a língua do/no Brasil, na tensão entre as

formações  discursivas  lusitana,  brasileira  e,  incindindo  sobre  elas,  uma  formação

discursiva positivista dominante. Por esta tensão entre formações discursivas pela língua

do/no Brasil agregadas em um nome de autor, que passa a configurar como exemplo de

língua em gramáticas e livros didáticos, exporemos porque e como o nome Mário de

Andrade  instaura-se como um acontecimento discursivo (PÊCHEUX, 2008 [1988]) na

memória da língua (PAYER, 2006) brasileira. 

Antecedendo a cada capítulo, elaboramos uma síntese, com o intuito de conduzir

a leitura pela tese. Afinal, é do lugar de professora e de pesquisadora que esta tese foi

gestada e escrita. 

Justamente deste lugar, após a defesa da tese, elaboraremos e desenvolveremos

um projeto de atividades pedagógicas com nossas turmas da educação básica do Colégio

de aplicação do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Neste projeto,  pela

orientação  da  Análise  de  discurso  sobre  a  relação  entre  língua,  literatura  e  ensino

(ORLANDI et. Alli, 2003; ALMEIDA, 2011), visamos um ensino e um aprendizado de

língua na historicidade, possibilitando um mergulho na memória da língua a partir das

questões mobilizadas em nosso gesto sobre o arquivo da tese. Para tal, cabe ressaltar

que não exporemos uma síntese da tese em uma palestra, ou ainda, não apresentaremos

um arquivo pronto para o estudo da língua para os alunos, seguindo um efeito de um

instrumento linguístico. Isso seria ferir um princípio da Análise de discurso. Assim, no

lugar de analista de discurso em elo com o lugar de professora, a partir do nome Mário

de Andrade, buscaremos construir um percurso com os alunos pela memória da língua

no Brasil no lidar com o arquivo.  Com este projeto, já batizado com o mesmo nome da
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tese,  objetivamos disseminar  como um discurso sobre a  língua do/no Brasil  emerge

também do dizer sobre a escrita literária de lugares autorizados a tal, vinculados em um

nome de autor, de onde circulam ideias e saberes linguísticos e metalinguísticos.  Deste

modo, os alunos poderão perceber como em Mário de Andrade e seus missivistas, bem

como em outros nomes de autor atrelados a esses lugares de dizer, circulam saberes

sobre a língua no Brasil. Com isso, exercemos uma prática de ensino de língua e de

literatura conduzidas pelo que afirma Almeida (2011):

Não  se  trata  de  instrumentar  metalinguisticamente  o  aluno,
substituindo um corpo de definições teóricas por outro, como
por  exemplo  o  da  gramática  normativa  pelo  das  teorias  de
gêneros textuais ou pelo das teorias discursivas, desfocando os
dispositivos- meio como objetos-fim, em que a metalinguagem
ganha o estatuto de conteúdo e saber sobre a língua, mas de
constituir  a  sala  de  aula  como  espaço  de  leitura,  cuja
autonomia  do  sujeito-professor  em  relação  às  práticas
pedagógicas de reprodução em sala de aula sustenta-se na
inscrição teórica dos estudos da linguagem enquanto lugar
de  definição  do  objeto  mesmo  com  o  qual  se  propõe  a
trabalhar. (ALMEIDA, 2011: 198, grifo nosso) 

Desta forma, cremos que, pelo aprendizado das práticas discursivas dos homens

de letras, bem como do exercício de um nome de autor nos lugares do gramático, do

filólogo e do literato, dentre outros, na formação da vida literária no Brasil, os alunos

poderão depreender que os saberes linguísticos são instaurados por uma língua feita de

tensões, de história, de memória. Com isso, se ventilará a ideia de que estudar literatura

é  também  estudar  língua,  na  resistência  aos  efeitos  de  evidência  sobre  o  ensino

produzidos por modelos de conhecimento linguístico e literário.
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2)  SUSTENTANDO  SABERES  PARA  UMA  ANÁLISE  DISCURSIVA  DA

MATERIALIZAÇÃO  DE  DISCURSIVIDADES  SOBRE  A  LÍNGUA  DO/NO

BRASIL NA CORRESPONDÊNCIA DE MÁRIO DE ANDRADE - CAPÍTULO

TEÓRICO-METODOLÓGICO.

Apresentação

O capítulo  teórico-metodológico  está  dividido  em  quatro  partes:  as  três

primeiras  consistem  em  uma  exposição  das  principais  noções  e  das  trajetórias

epistemológicas da História das Ideias  Linguísticas,  da Análise de discurso e  do

encontro  destes  dois  campos  de  saber,  no  qual  a  tese  reside  e  consiste  como

possibilidade de olhar teórico pela análise. Para trazer os efeitos dos dizeres sobre a

língua no Brasil na movência do dizer sobre a escrita literária a partir do nome de

um literato, Mário de Andrade, é imprescindível pensar nos processos de formação

de uma língua nacional pelos instrumentos linguísticos, de forma a ventilar saberes e

ideias linguísticos, bem como no papel da escrita e da literatura na gramatização de

uma língua nacional6.   

Em seguida, serão abordados mais especificamente os pontos do encontro da

Análise de discurso com a História das Ideias Linguísticas que norteiam o suporte

teórico-metodológico da tese, recortados através da leitura do arquivo discursivo7.

Trabalharemos também a partir da leitura de um arquivo pelo literário em Análise de

discurso8. Considerando as condições de produção onde se corporificam os dizeres

sobre  a  língua  nas  correspondências  em  Mário  de  Andrade,   comparecerá  a

circulação de saberes e ideias linguísticos na virada do século XIX para o XX, de

modo a trazer tanto a gramatização e a ventilação de saberes e ideias linguísticos

sobre a língua e a literatura do/no Brasil9, como a formação dos estudos histórico-

comparativos em sua transição para a linguística10, no procedimento de leitura de um

trajeto  temático11 no  arquivo  da  tese.  Esse  movimento   emergirá  mais

profundamente nas análises das sequências discursivas recortadas a partir do critério

6AUROUX, 1992, PHILLIPE,2009; BALIBAR, 1993[1985]
7PÊCHEUX, 2011[1994]; MARIANI, 2010; ROMÃO, 2011; ROMÃO, FERREIRA, DELA-SILVA, 2011
8ALMEIDA, 2012
9GUIMARÃES, 1996, 2011; MARIANI e JOBIM, 2007; MEDEIROS, 2008; MEDEIROS E MATTOS, 2012, 2013;
DIAS, 1996, 2001
10CHISS, PUECH, 1999; COLOMBAT, FOURNIER, PUECH, 2010
11 GUILHAUMOU & MAZIÈRE, 2011 [1994]
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da relação entre os lugares nos quais se pode e deve dizer sobre a língua e o discurso

sobre a língua do/no Brasil no dizer sobre a escrita literária materializado nas cartas,

pelo funcionamento do discurso transverso12.  

Como  se  está  tratando  do  arquivo  das  correspondências  de  Mário  de

Andrade,  é  necessária  a  contribuição  de  outros  saberes,  da  arquivologia  e  dos

estudos literários, buscando estabelecer elos para um gesto de leitura, sem perder de

vista  as  especificidades  teóricas  e  as  diferenças  (e  mesmo os  embates)  entre  os

campos de saber.

      Desse modo,  tendo em vista que o material de análise é oriundo de um

arquivo  literário  e  pessoal,  as  correspondências  do  arquivo  Mário  de  Andrade,

traremos o arquivo na escrita da história13, bem como da arquivologia o conceito de

arquivo privado e literário e os modos da arquivologia lidar com o arquivo14  e sua

leitura pelos Estudos literários15 . Mais pontualmente, analisaremos o dizer sobre a

produção de pesquisa sobre o arquivo Mário de Andrade vinculada ao Instituto de

Estudos Brasileiros da USP, por ser a instituição que administra o arquivo do autor.

Por outro lado, considerando a inscrição da pesquisa na Análise de discurso em seu

atravessamento  na  História  das  Ideias  Linguísticas,  mobilizar  o  que  diz  a

arquivologia literária é uma forma de pensar nas condições de produção do Arquivo

Mário de Andrade.  Será trabalhada então a noção de arquivo discursivo16 propondo

uma relação com o funcionamento do autor17 como categoria discursiva que produz

um efeito de unidade. A partir da discussão sobre o funcionamento do nome próprio

em Análise de discurso18, proporemos, dentre outras relações, o nome de autor um

“princípio organizador” do arquivo discursivo. Trabalharemos também a questão do

“arquivo de si” 19, de modo a analisar o excesso do arquivo em Mário de Andrade e

a organização do arquivo de si pela função-autor. Ademais, consideraremos que um

dos efeitos da autoria no discurso é o de instaurar dizeres em um nome de autor, o

que formularemos na distinção de um funcionamento do que chamamos de uma

responsabilidade discursiva. E, embora no nome de autor fale um ou mais lugares
12 PÊCHEUX, 2009 [1988]
13 NORA, 1993 [1984]); FOUCAULT, 2008 [1969]; FARGE, 2009 [1989]
14NOUGARET, 1999; PROCHASSON, 1998; MARQUES, 2007
15LOPEZ, 2011[1983], 2003
16(PÊCHEUX, 2011[1994]; MARIANI, 2010;  ROMÃO, 2011; ROMÃO, FERREIRA, DELA-SILVA, 2011)
17 (FOUCAULT, 2012[1992], 2010); ORLANDI, 2007 [1996], 2009 [1999]; LAGAZZI, 2010; PFEIFER, 1995)
18(HAROCHE, 1992 [1984]; PÊCHEUX, 2009 [1988][1988])
19 consoante Roudinesco (2006)
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sociais e discursivos – do gramático, do literato, do filólogo, do intelectual – o efeito

de  unidade  é  furado  pelo  processo  de  inscrição  de  diferentes  posições-sujeito

filiadas  à  formações  discursivas,  coabitando  em  tensão  no  interdiscurso.  Ao

relacionar  arquivo e  autor  em relação ao  funcionamento  do  lugar  e  da posição,

tenta-se colaborar com o campo onde reside nossa pesquisa. Mobilizaremos também

os efeitos da projeção de uma memória de futuro20 na herança e a construção de um

nacional em Mário de Andrade 21.   

     Para  analisar  os  efeitos  discursivos  sobre  o  material  de  análise,  as

correspondências  entre  Mário  de  Andrade,  Sousa  da  Silveira,  Pio  Lourenço  e

Manuel Bandeira, onde se materializa uma rede de dizeres sobre a língua no Brasil,

ao dizer sobre a escrita literária, é preciso averiguar os possíveis laços e desenlaces

entre o campo teórico no qual a tese tem como chão e os estudos literários. Será

trazida  a  questão  da  correspondência  do  ponto  de  vista  discursivo22 ,  buscando

contribuir  com  a  discussão  teórica  sobre  a  correspondência  para  a  Análise  de

discurso  e  para  a  História  das  Ideias  Linguísticas.  Em  seguida,  será  exposta  a

compreensão sobre  a  correspondência de Mário  de Andrade segundo os  estudos

literários23 e  dizeres  em Mário  de  Andrade  sobre  a  prática  epistolar  a  partir  da

inscrição da tese na Análise de discurso. 

2.1) História das Ideias Linguísticas

A História das Ideias Linguísticas como campo de pesquisa principia, sobretudo,

nas reflexões de Sylvain Auroux, a partir dos anos 1980, sobre o papel dos saberes

linguísticos  no  processo  histórico,  filiando-se  à  epistemologia  das  ciências  da

linguagem. Vale ressaltar que o autor, ao propor o estudo da história do conhecimento

sobre a linguagem, baseia-se e filia-se à mudança de perspectiva da História trazida pela

École des Annales, na herança de Althusser e de Gramsci,  atualmente representada por

Chartier, Le Goff, de Certeau, Pierre Nora, dentre outros. Em A escrita da história, de

Certeau  (1982)  esclarece  sobre  este  deslocamento  da  noção  de  história  enquanto

20 LE GOFF, 1990, RICOEUR, 1997, MARIANI, 1998
21 JOBIM, 2010
22FOUCAULT, 2012 [1992]; SOUZA, 1998; LEAL, 2012
23CANDIDO, 1963; LOPEZ, 2011[1983], 2003,  DEMÉTRIO, 1998, MORAES, 2007
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disciplina:

A frágil e necessária fronteira entre um objeto passado e uma
práxis presente se movimenta, desde que, ao postulado fictício
de  um  dado  a  compreender,  se  substitua  o  exame  de  uma
operação sempre afetada por determinismos e sempre a retomar,
sempre dependente do  onde se efetua numa sociedade e, não
obstante, especificada por um problema, métodos e uma função
próprios.  A história  está,  pois,  em jogo nessas fronteiras que
articulam  uma  sociedade  com  o  seu  passado  e  o  ato  de
distinguir-se dele; nessas linhas que traçam a imagem de uma
atualidade,  demarcando-a  de  seu  outro,  mas  que  atenua  ou
modifica,  continuamente,  o  retorno  do  "passado".  Como  na
pintura  de  Miró,  o  traço  que  desenha  diferenças  através  de
contornos e que torna possível uma escrita (um discurso e uma
"historicização")  é  atravessado por  um movimento  que lhe é
contrário. Ele é vibração de limites. A relação que organiza a
história é uma relação mutável, na qual nenhum dos (dois)
termos  é  o  referente  estável.  (CERTEAU,  1982:  47,  nosso
grifo)

Tendo em vista esta concepção da história, que se propõe a analisar a escrita da

história como um processo, distintas Histórias das Ideias, a partir dos meados do século

XX,  passaram a  discutir  os  campos  de  saber  e  do  conhecimento:  fala-se  então  da

História  das  Ideias  Pedagógicas,  História  das  Ideias  Políticas,  História  das  Ideias

Filosóficas ... de modo a discutir as relações do desenvolvimento metodológico e da

formulação  dos  conceitos  das  disciplinas  com  as  condições  sociais,  ideológicas  e

culturais. Assim, um dado conceito ou ideia não é tido mais como definitivo (penso aqui

na recorrência do termo definição tão caro às ciências), mas percebido em suas relações

com o desenvolvimento histórico da própria teoria e da sociedade. 

A História das Ideias Linguísticas como campo teórico se constitui na análise da

história destas representações sobre a linguagem. Com a publicação dos três volumes de

Histoire  des  idées  linguistiques24,  a  equipe  de  pesquisa  de  Sylvain  Auroux,  na

Universidade de Paris VII, marca o lugar teórico dos estudos sobre a epistemologia das

ciências da linguagem e a história do pensamento da linguagem. Nesta obra, Auroux e

outros pesquisadores tratam das revoluções tecnolinguísticas na história da linguagem

humana, marcada então por duas revoluções: o advento da escrita, que o autor considera

24 AUROUX Sylvain (org.). Histoire des idées linguistiques, tome 1; la naissance des métalangage em Orient et em
Occident. Liège : Mardaga, 1989. 

____________________. Histoire des idées linguistiques. t. II :  Le développement de la grammaire occidentale,
Liège, Mardaga , 1991
__________________. Histoire des idées linguistiques, t. III : L’hégémonie du comparatisme, Liège, Mardaga, 1997
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ser a primeira revolução tecnolinguística, a gramatização dos vernáculos europeus na

formação das línguas nacionais a partir do século XVI, sendo esta a segunda revolução.

O terceiro volume trata de um outro marco na história dos saberes sobre a linguagem, a

instituição da Linguística como disciplina acadêmica. Vale ressaltar que, segundo Puech

(1995,  2010),  o  discurso  da  Linguística  sobre  a  escrita  se  constitui  como lugar  de

circulação de ideias linguísticas, lugar este vinculado ao atravessamento institucional da

disciplina e, por sua vez, do autor-linguista. 

Auroux (1989) adverte que seu campo de estudo mais geral é o da História das

ciências da linguagem, já que pesquisa a circulação de ideias sobre a linguagem muito

anteriores ao advento da Linguística, no século XIX25, e também usa o termo “História

das Ideias Linguísticas” ou “das Teorias Linguísticas” para discutir esta disciplina. O

autor  afirma que o objetivo da História das Ideias Linguísticas não é o mesmo dos

próprios ramos da linguística (por exemplo, os objetivos da fonética, da sintaxe), mas

sim o estudo da  história  do  desenvolvimento  da  linguística  e  da  construção de  sua

metalinguagem,  como  são  promulgadas  ideias  e  saberes  linguísticos  dentro  da

linguística  como  disciplina  acadêmica.  O  Laboratoire  d'Histoire  des  Théories

Linguistiques26,  coordenado  por  Auroux  na  mesma  universidade,  atualmente  tem

discutido,  em uma perspectiva  filosófica,  a  questão  da  epistemologia  da  ciência  da

linguagem e o processo de historicização da  filosofia da linguagem como ramo da

filosofia.  Auroux (2001 [1998])  tem se preocupado com o que denomina a  terceira

revolução tecnolinguística, a saber, a mecanização das formas de comunicação humana,

por meio do “tratamento eletrônico da informação apresentada em linguagem natural”

(AUROUX, 2001: 289 [1998]). 

Em Histoire des idées sur le langage et les langues (COLOMBAT, FOURNIER,

PUECH, 2010), os autores problematizam a utilização do termo “théories linguistiques”

por  estar  atrelado  a  uma  certa  concepção  do  estudo  da  linguagem  como  objeto

científico,   desenvolvida  no  ocidente  a  partir  do  século  XVIII.  Por  isso,  Colombat,

Fournier  e  Puech  defendem  a  noção  de  “ideias  sobre  a  linguagem  e  as  línguas”,

alegando um maior engajamento epistemológico e coerência com os princípios teóricos

da História das Ideias. Como afirmam os autores (2010):

Nous préférons le terme d’idées sur le langage et les langues,

25  Em sua página na internet, Auroux esclarece sua trajetória acadêmica e discute a história das ideias  como
disciplina http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/aurouxt.htm#pub

26  http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/



20

qui  présente  l’advantage  d’être  moins  engagé
épistémologiquement;  ou  plus  exactament  qui  relève  d’un
engagement différent, moins normatif, et plus respectueux de la
diversité des formes que peut prendre le savoir dans l’histoire,
ou dans d’autres cultures. Sous ce terme d’ideé, on subsumera
toutes  sortes  d’objets  qui  débordent  largement  celui  de
‘théorie’: il y a des concepts (exemple les parties du discours),
des  procédures (addition,  soustraction,  mutation,  permutation,
comparaison,  etc.  desquelles  dependent  des  concepts
linguistiques majeurs, comme l’ellipse ou explique le recours
aux exemples, aux paradigms, etc.) (idem, 2010: 11)27

Deste  modo,  tendo em vista  que  o  material  de  análise  são  correspondências

vinculadas  a  nomes  de  autor  que  ocuparam o  lugar  do  literato,  do  gramático  e  do

filólogo, do professor, dentre outros lugares, considera-se também ser mais apropriado

filiar  a  leitura  à  noção de  ideias  sobre  a  linguagem e  as  línguas  do que de  teorias

linguísticas. Além disso, é mais coerente com os princípios teóricos e metodológicos

que orientam o olhar da Análise de discurso para a História das Ideias linguísticas, o

campo onde reside a pesquisa, que será abordado na terceira parte deste capítulo. 

Serão colocadas algumas noções basilares da História das Ideias Linguísticas,

que norteiam a presente análise, por isso, é preciso esclarecer: se parecerem antecipados

certos comentários sobre as leituras que comparecerão no capítulo de análise, se deve à

demanda do campo teórico em articular a teoria a partir da análise. 

Passemos agora mais especialmente para a questão da escrita e da gramatização,

seguindo os  ensinamentos  de  Auroux em  A revolução tecnológica da gramatização

(1992). Conforme Auroux (1992), a escrita é a primeira revolução tecnológica sobre as

línguas,  iniciada  há  cerca  de  três  mil  anos  antes  da  era  cristã,  entre  os  acadianos.

Anterior  três  milênios à gramatização massiva na Europa,  o autor  situa a revolução

tecnológica da escrita como fundadora do saber metalinguístico, por ser “um processo

de objetivação da linguagem, isto é, de representação metalinguística, sem equivalente

anterior”  (AUROUX,  1992:  20)28.   Auroux  (1992:  17)  professa  que  a  escrita  se

configura como um dos domínios de natureza prática do saber metalinguístico, aliado ao

27“Nós  preferimos  o  termo  ideias  sobre  a  linguagem e  as  línguas,  pela  vantagem de  ser  menos  comprometido
epistemologicamente;  ou  mais  exatamente  que  cai  sob  um  compromisso  diferente,  menos  prescritivo  e  mais
respeitoso com a diversidade de formas em que o conhecimento da história ou outras culturas. Sob o termo ideia, nós
agrupamos todos os tipos de objetos que vão além da "teoria": há conceitos (por exemplo, partes do discurso), os
procedimentos (adição, subtração, mutação, permutação, de comparação, etc . que dependem principais conceitos
linguísticos, como elipse, ou de uma explicação do uso por exemplos, como o paradigma, etc)” (tradução nossa)

28  No Histoire des Idees Linguistiques:  “Le processus d’apparition de l’écriture est un processus d’objectivation
du  langage,  c’est-à-dire  de  representation  métalinguistique,  considerable  et  sans  equivalent  antérieur”
(AUROUX, tomo 1: 21).
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domínio da enunciação e ao domínio das línguas, oriundos da necessidade humana de

objetivar a linguagem.  

A escrita é filha da “émergence d’une ‘objectivation’ de la langue”29 (COLOMBAT,

FOURNIER,  PUECH,  2010:  53),  ou  seja,  nasce  da  necessidade  de  apreensão,  de

contensão, da fluidez da língua por meio de um aparato técnico.  Para os autores,  a

escrita  é  um  instrumento  técnico,  que  apresenta  três  características  fundamentais:

representa  uma  dada  situação  enunciativa  ao  mesmo  tempo  em  que  pode  ser

descontextualizada; encontra-se projetada em um espaço externo ao da fala,  que lhe

confere a possibilidade de transporte e de permanência (as primeiras listas de palavras

produzidas pelos chineses, babilônicos, gregos e egípcios nos primórdios da escrita, os

livros manuscritos e a invenção de Gutemberg, atualmente, os programas de leitura e

escrita dos computadores); a categorização metalinguística, isto é, a própria constituição

da  escrita  como  instrumento  técnico,  que  acarreta  na  representação  de  saberes

metalinguísticos. 

Même si le sens (le contenu) de cette terminologie métalinguistique
n’a cessé de varier dans le temps, on peut dire que c’est bien l’écriture
qui ouvre la possibilité de la cumulation des savoirs par objectivation,
fixation,  transmission  continue,  réélaboration,  accrétion  (répétition
ouverte  à  la  variation).  (COLOMBAT,  FOURNIER,  PUECH,
2010:55)30

De acordo com Auroux (1992: 22), “o que faz deslanchar verdadeiramente a

reflexão linguística  é  a  alteridade,  considerada essencialmente  do ponto de vista  da

escrita”, através da tentativa de transcrição da língua do estrangeiro, da língua do outro,

com o recenseamento  das  palavras  estrangeiras  pelos  egípcios,  as  listas  de palavras

elaboradas pelos chineses e pelos gregos entre três a cinco séculos antes de Cristo para

auxiliar  na   leitura  (ou na  decifração)  de  textos  antigos,  a  transliteração dos  textos

védicos em sânscrito iniciada pelo budismo, no século I, é este processo de apreensão

do dizer do outro pela escrita que incita a reflexão sobre um saber fonético, gerando

desdobramentos em outras línguas até hoje. Aliado a isso, Auroux (idem) afirma que a

escrita produz, em especial, textos literários, que engendram normas de bem escrever.   

Auroux  (1992)  elucida  acerca  do  papel  da  produção  de  conhecimentos

linguísticos na constituição dos estados nacionais durante o século XVI na Europa. O

29 “emergência de uma objetivação da língua” (tradução nossa)
30“Mesmo que o significado (conteúdo) desta terminologia metalinguística continue a mudar ao longo do tempo,
podemos dizer que é a escrita que abre a possibilidade de acumulação de conhecimento através da objetivação, da
fixação, da transmissão contínua reformulação, acréscimos (repetição aberta à variação)” (tradução nossa)
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imaginário de unidade permeia a formação destes estados: para um Estado,  um povo,

uma língua,  uma cultura  –  uma  nação.  Isto  resultou  na  segunda  revolução

tecnolinguística da história, a gramatização, ou seja, a formação das línguas nacionais a

partir  de  duas  tecnologias,  as  gramáticas  e  os  dicionários,  denominadas  pelo  autor

instrumentos  linguísticos,  que  são  as  bases  para  o  ensino  e  a  difusão  das  línguas

vernáculas nacionais na Europa. Para Auroux, a gramatização é um processo histórico

que: 

mudou profundamente  a  ecologia  da  comunicação humana  e
deu ao Ocidente um meio de conhecimento /dominação sobre as
outras  culturas  do  planeta.  Trata-se  propriamente  de  uma
revolução  tecnológica  que  não  hesito  em  considerar  tão
importante para a história da humanidade quanto a revolução
agrária do Neolítico ou a Revolução Industrial do século XIX.
(AUROUX, 1992: 9) 

Assim,  a  gramatização  foi  um  processo  que  alterou  substancialmente  as

hiperlínguas e  está inscrita na história das nações como uma revolução tecnológica

tanto quanto, por exemplo, no caso de Portugal, as grandes navegações. Se as grandes

navegações  produziram  instrumentos  tecnológicos  como  as  caravelas  e  os  estudos

náuticos da Escola de Sagres,  as primeiras gramáticas de Fernão Oliveira (1536) e João

de  Barros  (1540)  também contribuíram para  a  expansão  e  fortalecimento  da  nação

lusitana,  pela  difusão da língua portuguesa (uma certa  modalidade desta  língua,  um

certo padrão) nas colônias e no próprio país. 

Portanto, pode-se dizer que os instrumentos linguísticos produzem um efeito de

unidade linguística que concorre para a constituição do nacional, podendo silenciar e

mesmo apagar as outras línguas existentes  em seu próprio território e, sobretudo, nas

colônias, ocasionando o que Auroux denomina “linguicídio”. 

É claro,  entre outras coisas, que as línguas,  pouco ou menos
não-instrumentalizadas, foram por isso mesmo mais expostas ao
que se convém chamar  linguicídio, que seja ele voluntário ou
não. (...) Sobretudo, é preciso certamente considerar  as línguas,
elas próprias no sentido dessas entidades que consideramos –
pois  estamos  habituados  às  línguas  gramatizadas  –  como
homogêneas e isótopas, sempre idênticas a elas mesmas, porque
independentes  do  espaço,  das  circunstâncias  e  dos  locutores,
como uma  consequência  da  gramatização.(AUROUX,  1992:
70, itálico do autor)

 

Desta forma, ao invés de pensar nas gramáticas e nos dicionários como obras
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que  detêm uma verdade sobre uma língua, ou seja, aprende-se uma língua apenas ao

dominar suas regras e exceções, a proposta da História das Ideias Linguísticas é pensar

em gramáticas  e  dicionários  como instrumentos  que  veiculam ideias  linguísticas  no

processo de gramatização da língua de um país, ligando-se à formação do nacional. E

como aprendemos com Colombat, Fournier e Puech (2010), a circulação de ideias e

saberes  linguísticos  pelos  instrumentos  como  gramáticas  e  dicionários  –  podemos

incluir aí os manuais de ensino de línguas e o próprio ensino - fabricam línguas.  Tais

instrumentos   expressam  saberes  de  cunho  metalinguístico,  isto  é,  aqueles  que  se

estabelecem gerando sua própria linguagem para falar da linguagem.  Auroux considera

também  um  saber  precedente  ao  metalinguístico,  o  epilinguístico,  isto  é,  “o  saber

inconsciente  que  todo  locutor  possui  de  sua  língua  e  da  natureza  da  linguagem ...

inconsciente significa não-representado ” (AUROUX, 1992: 33, itálico do autor). Vale

dizer  que  o  saber  metalinguístico  não  deve  ser  considerado  uma  ruptura  com  o

epilinguístico, ao contrário, ambos encontram-se em um continuum, o metalinguístico

pode manifestar a consciência epilinguística.

O  autor  (1992)  apresenta  duas  características  fundamentais  do  saber

metalinguístico: sua “natureza especulativa”,  concernente à representação abstrata da

linguagem;  por  outro  lado,  sua  “natureza  prática”,  determinada  por  três  tipos  de

domínio. O domínio da enunciação está ligado ao locutor e suas práticas linguísticas; o

domínio  das  línguas,  relacionado  ao  uso  de  uma  língua,  em  contexto  monolíngue,

bilíngue ou multilíngue; o domínio da escrita, referente ao desenvolvimento de uma

referência  à  linguagem  mediada  por  um  instrumental  que  lhe  é  exclusivo.  Estes

domínios propulsionam a formação de técnicas linguísticas e competências específicas,

gerando  dentro  de  cada  sociedade  um  status  profissional  (os  escribas,  cronicões,

copistas,  intérpretes,  poetas,  os  narradores  medievais).  No  Ocidente,  o  início  do

desenvolvimento dos saberes metalinguísticos  se deu pela lógica, ligada ao domínio

enunciativo,  e  pela  gramática,  relacionada  ao  domínio  das  línguas.  Por  meio  das

gramáticas,  o  saber  linguístico  foi  se  especificando  e  deslocando  para  um  saber

especulativo, produzindo um discurso de cientificidade, ou seja, de especulação, sobre

as línguas. E justamente este saber fomentou uma série de artefatos e instrumentos sobre

a linguagem, que veicularam ideias e saberes linguísticos.
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Assim, considerando que “As grandes transformações dos saberes linguísticos

são, antes de tudo, fenômenos culturais que afetam o modo de existência de uma cultura

do mesmo modo que dela procedem.”(AUROUX, 1992: 29),  pode-se pensar  que as

condições  de produção desses saberes  inscrevem-se na historicidade das  línguas,  na

hiperlíngua  mesmo,  ou  seja,  nos  processos  sócio-histórico-ideológicos  das  línguas,

gerando efeitos  de sentidos  e  formando imaginários  sobre as  línguas nacionais.  E a

literatura, conforme Auroux, exerce um papel fundamental para as causas da formação e

da difusão dos saberes linguísticos:

Pode-se  notar  conjuntamente:  a  administração  dos  grandes
Estados,  a  literarização  dos  idiomas  e  sua  relação  com  a
identidade  nacional,  a  expansão  colonial,  o  proselitismo
religioso, as viagens, o comércio, os contactos entre as línguas,
ou  o  desenvolvimento  dos  conhecimentos  conexos  como  a
medicina, a anatomia ou a psicologia. O purismo e a exaltação
da  identidade  nacional  com  seu  acompanhamento  de
constituição/ preservação de um corpus literário (seja religioso
ou profano), são, por exemplo, fenômenos quase universais na
constituição,  espontânea  ou  por  transferência,  dos  saberes
linguísticos. (AUROUX, 1992: 28-29) 

Consoante  Auroux,  “a  literarização  dos  idiomas”  bem  como  a  “constituição/

preservação  de  um corpus  literário”  relacionam-se  com a  formação  e  afirmação  da

identidade nacional. Ainda que não apresente a mesma finalidade de um instrumento

linguístico na gramatização dos idiomas nacionais, ou seja, o propósito de “descrever e

instrumentar  uma língua”  (AUROUX, 1992:  65),  Auroux assinala  a  importância  do

“corpus  literário”  na  formação  e  difusão  dos  saberes  sobre  a  língua,  por  serem

“fenômenos  quase  universais  na  constituição,  espontânea  ou  por  transferência,  dos

saberes linguísticos”. (Idem, 1992: 28-29) 

Quanto  ao  papel  da  escrita  na  formação  de  uma  língua  nacional  e  no

atravessamento  com  outras  línguas  nacionais,  Balibar  (1993  [1985]:4)  define  o

colinguismo  como  a  associação  entre  línguas  escritas  e  as  relações  históricas  que

permeiam e constituem a escrita em uma língua,  no cruzamento com outras línguas

escritas. Na configuração do colinguismo, a literatura exerce, segundo Balibar, um papel

fundamental e instaurador na língua nacional, afetando, inclusive a estrutura de outras

línguas, nas quais os processos históricos incitaram alianças e disputas: 

Née, comme l'invention de l'écriture,  d'une pensée religieuse,
l'exigence  de  commmunication  sans  discrimination,  qui  veut
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que les langues et les parlers se traduisent mutuellement, n'a pas
détruit cet idéal, mais elle a combattu le privilège des lettres et
elle a inspiré un projet commun à tous, de liberté d'expression.
Elle  s'est  réalisée  commme  l'avait  fait  l'idéal  des  lettrés
antiques, dans la lettre des textes: le style chrétien du 1er  siècle a
créé son oeuvre initiale, l'art littéraire de l'ere vulgaire.
L'art littéraire s'exerce sur sa propre lettre. Il transforme sa
langue  de  départ. Il  déforme  les  contenus  donnés,  change
l'usage  de  son  vocabulaire  enregistré,  tourne  les  règles  qui
articulent  son système aux parlers représentés et  aux langues
déjá écrites. Du  même coup il crée sa langue d'arrivée, langue
fictive  visant  contre  l'ordre  établi  d'un  colinguisme  la  forme
d'un colinguisme possible, futur. (BALIBAR, 1993: 118 [1985],
grifo nosso)31

 Balibar (1993 [1985]) afirma então sobre o papel da literatura na representação

de ideias sobre a língua:

S'il  est  vrai  que la  littérature,  tendant  à  <<changer  la  vie>>,
représente symboliquement  des réalites,  elle  figure et  change
avant tout sa propre réalité, celle des langues. (…) On a vu plus
haut  (fin  du  chap.III)  qu'a  l'époque  carolingienne,  l'action
conjugée de certains juristes, grammariens et poètes avait
produit  des  modèles  de  langue  simple  destinés  à  devenir
référence em littérature internationale de langues vulgaires.
L'esthétique du style simple s'est imposée de façon universelle
au  goût  moderne  dans  les  fictions  littéraires  et  les  écoles  à
l'époque démocratique. Tous les peuples de culture occidentale
ont  alors  massivement appris à écrire et  à  aimer l'écriture,  à
partir  des  modèles  de  simplicité  créés  par  l'art  et
l'enseignement. (BALIBAR, 1993: 121 [1985], grifo nosso)32

31“Nascida, como a invenção da escrita, de um pensamento religioso, a exigência de comunicação sem discriminação,
que deseja que as línguas e falares se traduzam mutuamente, não destruiu esse ideal, mas combateu o privilégio das
letras e inspirou um projeto comum a todos, de liberdade de expressão. Aconteceu o que já havia acontecido com o
ideal dos letrados antigos, na letra dos textos: o estilo cristão do século I criou sua obra inicial, a arte literária da era
vulgar. A arte literária se exerce na sua própria letra. Transforma sua língua de partida.  Deforma os conteúdos
dados,  muda  o  uso  do  vocabulário  registrado,  transforma  as  regras  que  articulam  seu  sistema  aos  falares
representados e às línguas já escritas. E cria ao mesmo tempo as línguas de chegada, língua fictícia visando contra a
ordem estabelecida de um colinguismo a forma de um colinguismo possível, futuro.” (tradução de Thiago Mattos) 

32“Se é verdade que a literatura, tendendo a “mudar a vida”, representa realidades simbolicamente, ela antes de tudo
figura e muda sua própria realidade, aquela das línguas. (...) Vimos anteriormente (final do capítulo III) que na época
carolíngia  a  ação  conjugada  de  certos  juristas,  gramáticos  e  poetas  produziu  modelos  de  língua  simples
destinados a se tornar referência em literatura internacional de línguas vulgares. A estética do estilo simples se
impôs de modo universal ao gosto moderno nas ficções literárias e nas escolas da época democrática. Todos os povos
de  cultura  ocidental  aprenderam massivamente,  então,  a  escrever  e  a  amar  a  escrita,  a partir  de  modelos  de
simplicidade criados pela arte e pelo ensino.” (Tradução de Thiago Mattos)
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Considerando com Balibar que a arte literária afeta a representação simbólica

das línguas, confluindo com a arte gramatical na produção de modelos de língua,  pode-

se propor que a escrita literária  e o dizer sobre a literatura também atuam na veiculação

de saberes metalinguísticos, o que produz diferentes modos de funcionamento no ensino

de  língua e  de  literatura.  Seguindo com Phillipe  (2009),  no  ensino  de  literatura  na

França, a partir do século XIX, foi estabelecida uma tensão entre um modelo para o

francês pautado na retórica latina, ou seja, os procedimentos da gramática e da retórica

do latim foram utilizados para o ensino da língua francesa; e a afirmação do francês

como língua nacional no corte com o latim, o que reverberaria nos modos de ensino da

língua: 

Mais ce n'est qu'à partir des années 1870 qu'on chercha à faire
évoluer l'enseignement des lettres dans deux sens: d'une part,
em  affirmant  la  place  du  français  aux  côtés  des  langues
anciennes;  d'autre  part,  em imposant  l'approche  littéraire  des
textes  contre  l'aproche  rhétorique.  Du  premier  au  second
Empire, l'enseignement du français dans les classes secondaires
n'avait em effet été donné qu'indirectement, via l'étude du latin
et celle de la rhétorique (c'est-à-dire l'étude et l'application des
modalités  de  composition  des  textes  et  des  discours),
principalement  envisagée  à  partir  des  modèles  anciens.33

(PHILLIPE, 2009: 39)

 O conflito entre os modos de ensino de língua e de literatura no francês pode ser

compreendido  nos  termos  do  colinguismo  professado  em  Balibar.  Como  veremos,

segundo  Orlandi  (2002)  e  Mariani  (2004),  uma  memória  do  latim  como  língua

exemplar, na qual a memória gramatical lusitana se corporifica, constitui as relações

entre língua e sujeito nacional no Brasil, pelos modos de colonização linguística. No

caminho dos processos civilizatórios no Brasil, o francês exerce um papel modelar tanto

para o ensino de língua e de literatura, como na formação dos homens de letras e de uma

intelectualidade,  conforme  Orlandi  (2002)  e  Dezerto  (2013).  É  preciso  considerar,

portanto, que o francês na formação dos cidadãos ilustres no Brasil já vinha embrenhado

dos efeitos de uma memória latina regente dos dizeres sobre a língua e também da

tensão com essa memória. Como analisaremos posteriormente, a formação de sujeitos

33 “Mas  a partir da década de 1870 que buscou-se mudar o ensino de letras em duas direções: em primeiro lugar,
colocar o francês ao lado das línguas antigas como língua de cultura; em segundo lugar, impor uma abordagem
literária aos textos contra a abordagem retórica. Do primeiro para o segundo Império, o ensino do francês nas
escolas  secundárias  tinha sido indiretamente,  através do estudo do latim e da retórica  (ou seja,  o  estudo e
funcionamento dos termos de composição de texto e discurso) sendo considerado o latim, principalmente, como
modelo  a ser ensinado com base em textos mais antigos.” (tradução nossa)
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para o lugar de intelectual no Brasil se dá na continuidade e no conflito, na permanência

e  na  resistência  no  discurso.  Por  sua  vez,  essas  relações  da/na  memória  incidem

constitutivamente no dizer sobre a escrita literária por quem está autorizado a proferir

saberes sobre a língua e a produzir  literatura,  o que é aqui analisado como um dos

modos  de  manifestação  do  colinguismo  na  língua  do/  no  Brasil.  E  essa  tensão  na

memória produz efeitos de evidência e silenciamentos que reverberam no ensino de

língua e literatura hoje,  na educação básica brasileira,  falando sempre e também do

lugar de professora.

   Retomando o que foi discutido sobre o papel da escrita literária na língua, vale

expor as noções de acontecimento e hiperlíngua, conforme Auroux (2011 [1997])34. O

autor  denomina  ao  espaço-tempo  da  intercomunicação  humana  de  hiperlíngua,  que

consiste em uma estrutura, “conferida pelos objetos e pelos sujeitos que o ocupam”. A

partir desta noção de hiperlíngua, o autor afirma que não há a existência de uma língua

em  si,  uma  língua  empírica,  mas  sim  que  as  ideias  linguísticas  produzem

acontecimentos discursivos que promovem uma alteração substancial nas hiperlínguas.

Como professa Auroux:

 

Introduzir um novo objeto (por exemplo: um sujeito dotado de
capacidades  desviantes,  um  dicionário,  ou  ainda  o  meio  de
comunicar  à  distância)  muda  a  estrutura  da  hiperlíngua.  Os
acontecimentos na  hiperlíngua  (aquilo  que  chamamos
“discursos”) mudam igualmente (mais ou menos) a estrutura.
Toda gramática – que no meu entender é toda representação que
analisa  enunciados  linguísticos  –  contém  um  conjunto  de
hipóteses sobre a estrutura de uma hiperlíngua (...) Em qualquer
situação, ela é esta realidade última que engloba e situa toda
realização  linguística  e  limita  concretamente  toda  inovação.
(Auroux, 2011: 247 [1997])  

Tendo em vista a incisão da escrita literária nos modos de representação das

línguas, bem como a teia de confrontos discursivos de que é formada uma memória no

ensino de língua na França e os ecos no Brasil, propõe-se aqui pensar no dizer sobre a

escrita literária e na própria literatura como um saber metalinguístico.  Como afirma

Auroux  (idem),  a  gramática  é  compreendida  como  “toda  representação  que  analisa

enunciados linguísticos”, justamente por instaurar um acontecimento na hiperlíngua, no

34  Posteriormente, será proposto,  a partir da noção de acontecimento discursivo em Pêcheux (2008 [1988]), o
funcionamento da literatura como acontecimento na memória da língua (PAYER, 2006).
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legitimar e definir as relações simbólicas do sujeito com a língua, por meio de sua forma

metalinguística. Conforme será visto, os processos de veiculação de saberes linguísticos

podem se dar a partir do dizer sobre a escrita literária, legitimados por um nome de

autor,  como  é  o  caso  de  Mário  de  Andrade  e  seus  correspondentes.  Com  a  tese,

consideramos que os  discursos  sobre a  língua no dizer  sobre a  escrita  literária,  por

serem mobilizados a partir do lugar de quem está autorizado a dizer, pela função-autor,

mobilizando outros dizeres, funcionam como saber metalinguístico e podem constituir

um acontecimento na hiperlíngua brasileira35.  Ainda que sejam produzidas evidências

sobre  a  língua  no  dizer  sobre  a  literatura,  as  cadeias  discursivas  se  encontram,

confrontam e desencontram no interdiscurso36, na fluência da memória da língua, o que

será lido no transcurso da tese.

Antes ainda, é preciso trazer como a proposta de análise da ordem discursiva na

História das Ideias Linguísticas tem sido pensada pela Análise de discurso (PÊCHEUX,

ORLANDI), sobretudo no Brasil. A História das Ideias Linguísticas (HIL) vem sendo

trabalhada pela Análise de discurso a partir do grupo de pesquisa coordenado por Eni

Orlandi  na  UNICAMP  nos  anos  1980,  com  as  pesquisas  do  projeto  “Discurso,

Significação e Brasilidade”. Na ocasião, foi iniciado um vínculo ao que estava sendo

desenvolvido pelos pesquisadores coordenados por Auroux na Universidade de Paris

VII,  com  o  projeto  “História  das  Ideias  Linguísticas:  Construção  do  Saber

Metalinguístico  e  a  Constituição  da  Língua  Nacional”.   Dando continuidade  ao  elo

estabelecido com a História das Ideias Linguísticas na França, Eni Orlandi coordenou o

projeto  “História  das  Ideias  Linguísticas  no  Brasil:  Ética  e  Política  de  Línguas”,

juntamente com Diana Luz Pessoa de Barros (USP) e Auroux. Assim, as pesquisas em

História  das  Ideias  Linguísticas  foram  atravessadas  distintamente  por  outros  dois

campos de saber – a Semiótica, na USP; a Análise de discurso, na UNICAMP – o que

acarretou no desenvolvimento de pesquisas em ambas as áreas: uma História das Ideias

Linguísticas pela Semiótica e uma outra História das Ideias Linguísticas pela Análise de

discurso, à qual se filia nossa pesquisa. 

Da fruição deste campo de saber, vêm sendo desenvolvidas diversas pesquisas

em variadas universidades brasileiras, as quais serão descritas sucintamente na terceira

35 O que discutiremos no quarto capítulo.
36  Conforme  Pêcheux,  o  interdiscurso  pode  ser  entendido  como  “todo  complexo  dominante  das  formações

discursivas”  (PÊCHEUX,  2009:  149  [1988]).  Essas  noções  serão  trabalhadas  na  segunda  parte  do  capítulo
teórico, dedicada à Análise de discurso.
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parte do capítulo,  que tratará do encontro da História das Ideias Linguísticas com a

Análise  de  discurso.   Primeiramente,  serão  abordadas  algumas  noções  basilares  da

Análise  de discurso para que se possa compreender  melhor este  encontro,  e,  com a

presente tese, a constatação do campo teórico enquanto possibilidade de trabalho com o

discurso  sobre  a  literatura,  por  sua  vez,  com arquivos  literários,  como  material  de

análise para averiguar os processos discursivos que conduzem a relação entre língua e

sujeito.

2.2) Análise de discurso

Cabe  situar  então  a  Análise  de  discurso  para  compreender  o

lugar teórico onde se inscreve a tese.  A Análise de discurso, tal qual postulada por

Pêcheux  e  Orlandi,  é  um  campo  de  saber  constituído  no  entremeio,  com  base  no

entrecruzamento  de  outros  lugares  teóricos,  reterritorializados:  a  linguística,  o

materialismo histórico e a psicanálise. 

É preciso circular o laço das noções de língua, sujeito e sentido para a Análise de

Discurso pecheutiana, elo imprescindível para ser conduzida qualquer pesquisa neste

campo.  Segundo  Orlandi  (2007[1996]),  distintamente  da  Linguística,  a  Análise  de

discurso postula a língua em seu funcionamento, considerando-a em sua materialidade

histórica.  Para  Pêcheux,  ao  propor  uma  teoria  materialista  do  discurso,  na  língua,

compreendida  como  “base  comum  de  processos  discursivos  diferenciados”

(PÊCHEUX, 2009 [1988]:  81),  reside  um sujeito  atravessado pela  ideologia  e  pelo

inconsciente. Por sua vez, os sentidos não são oriundos do sujeito, que se ilude em ser o

ponto de partida e dono do que diz: para Pêcheux (idem), o sujeito é uma categoria

discursiva assinalada pela marca desses esquecimentos: origem e controle do dizer. Na

relação  entre  língua  e  sujeito,  os  sentidos  são  entendidos  como  efeitos,  efeitos  de

sentidos  produzidos  pelas  filiações  do  sujeito  às  formações  discursivas,  nuvens  da

história que comportam imaginários, aos quais se ligam os sujeitos enquanto posições

discursivas. Nem se encontram os sentidos colados a uma língua imanente, portanto.

Neste campo, propõe-se analisar como a historicidade do discursivo produz e faz

circular  posicionamentos,  dizeres  e  saberes  materialmente  expressos  na  língua37.

37 Além da língua, outras materialidades vem sendo analisadas como base do discurso, como a visual, a musical, o
corpo, o que vem sendo pesquisado por Orlandi, Lagazzi, dentre outros.
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Segundo  Orlandi  (2007[1996]),  distintamente  da  Linguística,  a  Análise  de  discurso

busca averiguar a língua em seu funcionamento, considerando-a em sua materialidade

histórica,  nos  efeitos de sentido produzidos  por  um sujeito.  Sobre a  língua,  Orlandi

afirma que:

Ultrapassando  desse  modo  a  organização  (regra  e
sistematicidade),  podemos  chegar  à  ordem  (funcionamento,
falha)  da  língua  e  da  história  (equívoco,  interpretação),  ao
mesmo tempo em que não pensamos a unidade em relação à
verdade (organização) mas como referida à posição do sujeito
(descentramento) (ORLANDI, 2007: 47[1996]).

A língua, para a Análise de discurso, não é compreendida como um objeto a ser

classificado, mas é entendida na sua materialidade, a qual é constituída em seu caráter

significante e simbólico. Como afirma Orlandi (2007 [1996]), há então uma ordem da

língua e uma ordem da história em detrimento da noção de um sistema abstrato sem

relação com a história ou de uma história desconectada do discurso: a relação entre as

duas ordens se imprime na forma material da língua, estando sujeita ao equívoco, às

falhas, marcada pela ideologia e pelo inconsciente. E nesta relação se inscreve o sujeito,

entendido como “lugar de significação historicamente constituído” (ORLANDI, 2007 :

37[1996]). Cabe ao analista do discurso observar o funcionamento desta relação, no

lugar da ordem do discurso.

Ao olhar  para  as  vias  da  memória  que  formam os  estudos  da  linguagem,  a

Análise de discurso promove um deslocamento quanto à ideia da linguagem como um

objeto  a  ser  dissecado em categorias  ao  modo  da  linguística  de  herança  positivista

(CHISS, PUECH, 1999), a qual, por ser constituída no atravessamento pelo discurso

naturalista  (ORLANDI,  2007 [1996],  2002;  MEDEIROS E MATTOS,  2012,  2013),

resulta  em  um  dizer  sobre  a  língua  como  um  objeto  de  ciência,  um  dado  a  ser

descoberto. Conforme Pêcheux (2007), é necessário

reconhecer que qualquer língua natural é também, e antes de
mais nada,  a condição de existência de universos discursivos
não-estabilizados  logicamente,  próprios  ao  espaço  sócio-
histórico dos rituais ideológicos, dos discursos filosóficos, dos
enunciados políticos,  da   expressão cultural  e  estética.  (...)  a
ambigüidade  e  o  equívoco  constituem  um  fato  estrutural
incontornável:  o  jogo das  diferenças,  alterações,  contradições
não pode aí ser concebido como o amolecimento de um núcleo
duro lógico. (PÊCHEUX, 2007: 24)

Através  dos  procedimentos  teórico-metodológicos  em Análise  de  discurso,  é



31

possível  perceber  que  os  saberes  são  produzidos  por  uma historicidade,  eivados  de

efeitos de evidências para a legitimação de um campo teórico. Desse modo, a análise da

língua em Análise de discurso é cunhada em outra visão da linguagem como dado, ou

seja, “objetos de explicitação de que se serve a teoria discursiva para se construir como

tal” (ORLANDI, 2007:38 [1996]).   Como em Análise de discurso a exterioridade está

inscrita  no  discurso,  os  fatos são  considerados  em  nível   discursivo,  marca  da

historicidade no discurso na língua, ou seja, das condições sócio-histórico-ideológicas

de produção na língua. É o que afirma Henry (1994) ao dizer que os fatos reclamam

sentidos na história e pela história. Assim, conforme Orlandi (2007), a noção de dado

em Análise de discurso  consiste nos “efeitos de sentidos entre locutores, sendo análise e

teoria inseparáveis” (ORLANDI, 2007:38 [1996]).

Desta maneira, em Análise de discurso, a noção de dado se aninha a um gesto

sobre o  discurso, que promove efeitos de sentidos na tensão entre os sujeitos, efeitos

estes  que  estão  determinados  pelos  processos  sócio-ideológicos  em  que  foram

produzidos.  As  palavras  não são  estáveis  ou evidentes,  ou guardam um sentido  em

uníssono:  sob  as  palavras,  circulam  efeitos  de  evidência,  produzidos  pelo

funcionamento das formações ideológicas no discurso, no qual se movem as posições-

sujeitos. No caminho traçado por Althusser no materialismo histórico, Pêcheux cunha

uma teoria materialista do discurso, de modo a analisar como a ideologia funciona na

língua,  enquanto base material  do discurso. Conforme Pêcheux, em  Remontemos de

Foucault a Spinoza (1977)38, é preciso desenvolver uma crítica marxista do conceito de

formação  discursiva  de  Foucault,  apropriando-se  do  materialismo  em  Foucault  na

Arqueologia do saber. Na reformulação da noção de formação discursiva em Foucault,

Pêcheux e Fuchs (2010 [1990]) afirmam que as formações ideológicas:

comportam  (...)  uma  ou  várias  formações  discursivas
interligadas que determinam o que pode e deve ser dito (...) A
partir  de  uma  dada  posição  em  uma  conjuntura,  em  outras
palavras,  em  uma  certa  relação  de  lugares  interna  a  um
Aparelho Ideológico e inscrita em uma relação de classes (...)
toda formação discursiva diz respeito a condições de produção
específicas, identificáveis a partir do que acabamos de designar.
(PÊCHEUX & FUCHS: 2010, 164, nosso grifo [1990])

 Segundo  Orlandi (2007[1996]), a Análise de discurso não busca uma ideologia

em si, mas sim analisa o funcionamento da ideologia, “a ideologia não é “x”, mas o

38 Como afirma Maldidier  em:  MALDIDIER, Denise.  A inquietação do discurso reler  Michel  Pêcheux hoje.
Campinas: Pontes, 2003
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mecanismo de produzir  “x.” (ORLANDI, 2007: 97 [1996]).  Este mecanismo produz

então um efeito de evidência no dizer, como se aquilo não pudesse ser dito ou pensado

de outra maneira. É no funcionamento da formação ideológica em uma formação social

que está subsumida uma formação discursiva, como professa Pêcheux, “aquilo que a

partir de uma formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição em uma dada

conjuntura, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser

dito”  (PÊCHEUX,  2009:  147  [1988]).  Para  compreender  melhor  a  relação  entre

formação social e formação discursiva em Pêcheux, vale aventar a concepção marxista

de formação social,  segundo o Dicionário de política de Bobbio, Matteucci e Pasquino

(1998): 

Formação social que designa o conjunto das relações  que com
a  evolução  de  um  modo  de  produção  se  vão  determinando
historicamente  entre  este,  a  sua  superestrutura  política  e
ideológica, aspectos de  outros modos de produção e de outras
superestruturas. Uma Formação social é composta: a) de forças
produtivas,  isto  é,  instrumentos,  máquinas,  edifícios  para  a
produção, organizações de trabalho, meios de transporte, infra-
estruturas, conhecimentos técnicos e científicos, força-trabalho
humana; b) de relações sociais, não somente econômicas mas
também, segundo alguns autores,  políticas e ideológicas,  que
dão  lugar  a  uma  estrutura  de  classe;  c)  do  Estado,   como
instituição e como conjunto de organizações; d)   dos aspectos
da  consciência  social  (crenças,  valores, doutrinas)  e  das
instituições  (como  a  família,  a  Igreja,  a  escola,  os  partidos
políticos, a indústria cultural no caso das sociedades modernas)
que  veiculam  essa  consciência.  (BOBBIO,  MATTEUCCI,
PASQUINO, 1998: 511)

 

Sobre a formação social,  Pêcheux (2010:162 [1990]) afirma que os lugares nos

quais  o  sujeito  é  interpelado a  ocupar  se  relacionam à determinação da classe pela

formação social, “de tal modo que cada um seja conduzido, sem se dar conta, e tendo a

impressão de estar exercendo sua livre vontade, a ocupar o seu lugar em uma outra das

duas  classes  sociais  antagonistas  nos  modos  de  produção”.  Desta  forma,  Pêcheux

explica  pelo  materialismo  histórico  sobre  o  funcionamento  da  formação  social  na

interpelação do sujeito:

A região do materialismo histórico que nos diz respeito é a
da superestrutura ideológica em sua ligação com o modo de
produção que domina a formação social considerada... Em
outras palavras, a região da ideologia deve ser caracterizada por
uma materialidade específica articulada sobre a materialidade
econômica: mais particularmente, o funcionamento da instância
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ideológica  deve ser  concebido  como 'determinado em última
instância' pela instância econômica, na medida em que aparece
como uma das condições (não econômicas) da reprodução da
base econômica, mais especificamente das relações de produção
inerentes  a  esta  base econômica.  A modalidade particular  do
funcionamento da instância ideológica quanto à reprodução das
relações de produção consiste no que se convencionou chamar
interpelação,  ou o  assujeitamento  do sujeito  como sujeito
ideológico, de tal modo que cada um seja conduzido, sem se
dar conta, e tendo a impressão de estar exercendo sua livre
vontade, a ocupar o seu lugar em uma ou outra das duas
classes  sociais  antagonistas  do  modo  de  produção (ou
naquela  categoria,  camada  ou  fração  de  classe  ligada  a  uma
delas). (PÊCHEUX, 2010: 162 [1990], grifo nosso)

Conforme Pêcheux, então, o sujeito é interpelado pela formação social a exercer

determinadas práticas de certos lugares, sob o efeito de uma “livre vontade”,  na arena

da  luta  de  classes.  Caminhando  com  Pêcheux  (idem),  os  modos  de  produção  e  o

processo de interpelação do indivíduo em sujeito pelo ideológico podem ser percebidos

no discurso, concebidos como as condições de produção de onde derivam as formações

discursivas. Com isso, Pêcheux propõe então uma passagem da formação social para a

formação discursiva, configurando a Análise de discurso como um campo preocupado

em verificar como a arena de lugares pela formação social se dá no discurso, na língua

enquanto base material dessa arena. Portanto, para Pêcheux, Haroche e Henry (2008

[1975]), o processo de determinação dos sentidos em uma formação discursiva é fruto

das condições de produção, ou seja:

o laço que une as “significações” de um texto às suas condições
sócio-históricas não é meramente secundário, mas constitutivo
das  próprias  significações.  (...)  Chamaremos  de “semântica
discursiva” a análise científica dos processos característicos de
uma  formação discursiva,  essa  análise  que  leva  em
consideração o elo que liga esses processos às condições nas
quais  o  discurso  é  produzido  (às  posições  às  quais  deve  ser
referido). (PÊCHEUX,  HAROCHE & HENRY, 2008)

As condições em que um discurso é produzido geram efeitos de evidência no

sujeito,  enfeitiçado  pela  determinação  em  uma  formação  discursiva.  Este  efeito  de

evidência é  constitutivo do discurso e opera como se fosse exterior  a ele,  devido à

interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia, ou melhor, 

podemos  agora  precisar  que  a  interpelação  do  indivíduo  em
sujeito de seu discurso se efetua pela identificação (do sujeito)
com a formação discursiva que o domina (isto é, na qual ele é
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constituído  como  sujeito):  essa  identificação,  fundadora  da
unidade  (imaginária)  do  sujeito,  apóia-se  no  fato  de  que  os
elementos do interdiscurso (sob sua dupla forma, descrita mais
acima,  enquanto  'pré-construído'  e  'processo  de  sustentação')
que constituem, no discurso do sujeito, os traços daquilo que o
determina,  são  re-inscritos  no  discurso  do  próprio  sujeito.
(PÊCHEUX, 2009: 150 [1988])

Cabe  destacar,  como  analisaremos,  que  Mário  de  Andrade  e  seus

correspondentes ocuparam diversos lugares sociais filiados à formação dos homens de

letras, do intelectual, fomentando neste lugar práticas sociais de onde eram veiculados

saberes linguísticos, resultantes de uma formação do nacional no Brasil. Na leitura do

arquivo discursivo, é possível averiguar o funcionamento do lugar no discurso sobre a

língua, naquilo que Grigolleto (2008) afirma ser a passagem do lugar social para o lugar

discursivo.

Seguindo com Pêcheux, capturando o sujeito nos efeitos de evidência gestados

em uma formação discursiva, o pré-construído sinaliza uma anterioridade no dizer, ou

seja,  um “sempre-já-aí” (idem: 151),  no processo de identificação a uma forma-sujeito,

noção baseada em Althusser sobre a determinação ideológica no sujeito. Em Pêcheux, a

forma-sujeito consiste em um efeito de sujeito impetrado por uma formação discursiva,

“um sujeito histórico com o qual o sujeito identifica-se, constituindo-se em 'sujeito do

discurso'” (INDURSKY, 1998: 115). Na formação da Análise de discurso também por

uma  “teoria  da  subjetividade  (de  natureza  psicanalítica)”  (PÊCHEUX,  2010:

160[1990]), o sujeito é preenchido, portanto, por dois esquecimentos: o esquecimento nº

1, referente à ilusão de que o sujeito é sua própria origem de dizer, independente da

formação discursiva; o esquecimento nº 2, concernente à ilusão de que seu pensamento

corresponda à realidade. Desta maneira, Pêcheux (2009:165[1988]) compreende que o

efeito  produzido  pela  forma-sujeito  é  o  da  ilusão  de  origem  do  dizer,  através  do

funcionamento do esquecimento nº2, do mascaramento do controle do dizer, estando  a

forma-sujeito assujeitada a uma dada formação discursiva. 

Por outro lado, há sempre a possibilidade de ruptura, de permeio no discurso, da

transição  do sujeito  entre  formações  discursivas,  através  da  inscrição  das  posições-

sujeito  pelo  processo  de  identificação,  contra-identificação  e  desidentificação.   A

movência das posições-sujeito se dá pelo próprio caráter do interdiscurso em abrigar

“todo complexo dominante das formações discursivas” (PÊCHEUX, 2009: 149 [1988]).
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As  formações  discursivas  são  movediças  no  interdiscurso,  se  constituindo  pela

possibilidade de alianças, embates, tensão nesta morada. É o que afirma Orlandi, ao

dizer  que  o  interdiscurso  pode  ser  compreendido  em  sua  “objetividade  material

contraditória” (ORLANDI, 2007: 39 [1996]). Se de um lado, a noção de que algo fala

antes fornece ao sujeito a ilusão da verdade e de domínio do próprio dizer, o “já-lá”

também agasalha outros dizeres na instabilidade do discurso. Então, o dizer sempre se

vincula a um já lá, a uma memória interdiscursiva, a sentidos anteriores, ainda que, em

contrapartida, o sujeito pense ser senhor de seu dizer e que seu dizer seja reflexo da

realidade.  Por isso, os dizeres inscrevem-se em uma memória, na teia do interdiscurso,

da qual os sujeitos não têm domínio. É o que impele Pêcheux (2010[1990]) também a

reformular a questão da leitura a partir do esquecimento:

Isso nos levará a reformular uma das questões centrais a que se
refere  à  leitura,  ao  efeito  leitor  como  constitutivo  da
subjetividade, e caracterizado pelo fato de que, para que ele se
realize,  é  necessário  que  as  condições  de  existência  deste
efeito,  estejam  dissimuladas  para  o  próprio  sujeito.
(PÊCHEUX, 2010[1990]: 160, grifo nosso)

Na descrição de um efeito leitor no sujeito, Pêcheux ensina que uma prática de

leitura é exercida de um lugar, na interpelação por uma formação social, que no discurso

funciona pelo esquecimento no sujeito. Enfeitiçado pela formação discursiva, o sujeito é

esquecido então que ocupa um lugar  na leitura, reverberando um efeito leitor sem saber

nem controlar   as  “condições   de  existência  deste  efeito”.  Seguindo  o  caminho  de

Pêcheux em “Ler o arquivo hoje” (2010[1994]) sobre a questão da prática social da

leitura  de  arquivos,  a  qual  traremos  posteriormente,  em  Discurso  e  leitura (1998b),

Orlandi trata da questão da “história do sujeito leitor e a história das leituras”. Conforme

Orlandi (1998b), sobre a relação entre efeito leitor e lugar social no sujeito:  “Ele terá,

assim, sua identidade de leitura configurada pelo seu lugar no social e é em relação a

esse “seu” lugar que se define “sua” leitura. O efeito-leitor é, pois, relativo à posição

sujeito.” (ORLANDI, 1998b:104). 

No mesmo traçado, segundo Orlandi, vai o autor. O autor, entendido como uma

tentativa de reunião da dispersão discursiva do sujeito (ORLANDI, 2007 [1996]; 2009

[1999]),  conforme  será  abordado  posteriormente,  também  padece  das  ilusões  do

esquecimento, ainda que opere um efeito de unidade. Desta forma, o efeito-leitor afeta

pela formação imaginária a função-autor, do mesmo modo em que esta é afetada pelo
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efeito-leitor. 

se temos, de um lado, a função-autor como unidade de sentido
formulado, em função de uma imagem de leitor virtual, temos,
de  outro,  o  efeito-leitor  como  unidade  (imaginária)  de  um
sentido lido. [...] o efeito-leitor é uma função do sujeito como a
função-autor. (ORLANDI, 2005: 65-66) 

Conforme  poderá  ser  lido  com  as  análises,  Mário  de  Andrade  e  seus

correspondentes – Sousa da Silveira, Manuel Bandeira e Pio Lourenço - encontram-se

também sob o efeito do nome de autor, de onde circulam saberes sobre a língua do

Brasil, dentre outras formas, na referência a outros nomes de autor que ocupam o lugar

do  gramático  e  do  filólogo,  sobretudo. Tal  referência  advém  de  um  efeito  leitor,

produzindo uma imagem de si e do outro no lugar de saber a língua para a leitura do

correspondente. Ao trocar cartas em que um dizer sobre a escrita literária aciona um

discurso  sobre  a  língua,  da  função  autor  é  projetado  um  efeito  leitor  para  o

correspondente. Porém, isso não significa que haja um domínio do autor quanto a seu

dizer sobre a língua nem quanto a leitura do outro. Um autor é impelido pela formação

discursiva  a  ocupar  um lugar  no  discurso,  onde  se  movem as  posições-discursivas,

trazendo saberes e ideias linguísticos na tensão dos domínios de conhecimento dos quais

são  ventilados.  Como  veremos  com  as  análises,  no  funcionamento  discursivo  da

correspondência residem diversas posições sujeito no discurso sobre a língua pelo dizer

sobre  a  escrita  literária,  a  partir  dos  lugares  ocupados  pela  função-autor  dos

correspondentes no discurso, através da tensão entre formações discursivas na memória

da língua. No efeito do lugar discursivo de quem pode e deve dizer sobre a língua, um

efeito leitor se instaura no autor, materializado na referência a outros nomes de autor de

onde são veiculados saberes linguísticos, como Amadeu Amaral, Leite de Vasconcelos,

João Ribeiro, dentre outros.  Dessa maneira, um efeito leitor reverbera na função autor

também pela formação imaginária, ou seja, por uma imagem projetada pelo nome de

autor da leitura do outro, sobre os manuscritos literários, as cartas. Em síntese, do lugar

do literato, do gramático e do filólogo, dentre outros, como verificaremos, no embate

entre a função-autor e o efeito leitor na correspondência, é travada uma disputa por uma

formação do nacional no Brasil pela língua no arquivo discursivo. E é na memória da

língua que o choque e o cruzamento desses dizeres se inscrevem, sem que o sujeito se

lembre, ainda que o esquecer seja enevoado pelo exercício da autoria e do efeito leitor
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no discurso.  Tal tensão no discurso provoca um acontecimento na memória discursiva.

Cabe retomar  então  os  efeitos  do acontecimento  na memória  discursiva para

Pêcheux. A memória não é entendida como um monumento fincado no passado, mas na

fluidez entre o acontecimento e o esquecimento, já que, segundo o autor, a memória é

atualizada pelo acontecimento discursivo compreendido como “ponto de encontro de

uma  atualidade  e  uma memória”  (PÊCHEUX,  2008  [1988]:17).  Um acontecimento

instaura uma discursividade na memória, funcionando no efeito de não se poder dizer

mais  sobre  algo  da  forma  como  se  dizia  antes  do  acontecimento.  Assim,  o

acontecimento discursivo é estabelecido por uma cisão na memória,  através de uma

ruptura para produzir um efeito de inaugural. Por isso, o acontecimento discursivo atua

também  na  projeção  das  possibilidades  futuras  do  dizer  na  memória,  exaltando  e

legitimando  posições,  acobertando  outras.  Com  isso,  o  acontecimento  discursivo  é

impetrado sob o funcionamento do discurso sobre, o qual será abordado nos próximos

capítulos.

Por  outro  lado,  salientando  que  as  formações  discursivas  são  porosas,

heterogêneas, movediças pelo retesamento do interdiscurso, Orlandi (2007) assinala a

possibilidade  de  resistência  no  discurso,  conduzida  pelo  descentramento  do  sujeito,

através do deslocamento (polissemia) e do silêncio fundante, como espaços de dizer o

diferente, o outro, que será visto a seguir.  

 Conforme  Orlandi  (2007),  o  silêncio  também  é  constitutivo  da  memória

interdiscursiva, já que é o lugar da possibilidade de sentidos, ou seja, o silêncio em AD

não está no fora da linguagem, no subentendido ou no implícito, mas sim se constitui no

lugar em que os sentidos podem ser outros. Por isso, Orlandi afirma que o silêncio é

fundador. 

Silêncio que atravessa as palavras, que existe entre elas, ou que
indica que o sentido pode sempre ser outro, ou ainda que aquilo
que é mais importante nunca se diz, todos esses modos de existir
dos sentidos e do silêncio nos levam a colocar que o silêncio é
‘fundante’.  (...)  Paralelamente,  aprofundamos  a  análise  dos
modos  de  apagar  sentidos,  de  silenciar  e  de  produzir  o  não-
sentido  onde  ele  mostra  algo  que  é  ameaça.  Assim  quando
dizemos que há silêncio nas palavras, estamos dizendo que elas
são atravessadas de silêncio; elas produzem silêncio; o silêncio
fala por elas; elas silenciam. (ORLANDI, 2007: 14)

Assim como a linguagem, em Análise de discurso o silêncio não é transparente.
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Ele trabalha entre as fronteiras das formações discursivas, trazendo o contraditório dos

sentidos e dos processos de identificação dos sujeitos. Orlandi (2007) divide o silêncio

em duas formas, o silêncio fundador e a política do silêncio. O silêncio fundador é o que

torna  os  sentidos  possíveis,  e  por  encontrar-se  na  memória  interdiscursiva,  é

irrepresentável.  Em contrapartida,  a política do silêncio refere-se às rupturas entre o

dizer e o não-dizer, sendo de ordem constitutiva, já que todo dizer encobre e silencia

outros dizeres;  ou de ordem local,  referente aos processos de censura do dizer. E a

censura não é um ato consciente de um indivíduo, e sim um fato discursivo entreposto

nas diferentes formações discursivas as quais os sujeitos se filiam, inconscientemente.

Segundo Orlandi,

O silêncio não é ausência de palavras. Impor o silêncio não é
calar o interlocutor mas impedi-lo de sustentar outro discurso.
Em condições dadas, fala-se para não dizer (ou não permitir que
se digam) coisas que podem causar rupturas significativas na
relação de sentidos. As palavras vem carregadas de silêncio(s).
(ORLANDI, 2007: 102)

Caminhando com Orlandi (2007), são muitas as faces do silêncio na palavra. A

política  do  silêncio  pode  gerar  silenciamentos  e  até  apagamentos  de  outras

discursividades, de outros dizeres, provocando um efeito de evidência de que aquilo só

poderia ser dito daquela única maneira. Por outro lado, o silêncio fundador possibilita a

interpretação,  é  o  lugar  onde  os  sentidos  podem se  deslocar  e  ser  outros,  onde  a

linguagem é possível. O silêncio pode ser então o lugar do censurado e também o lugar

da resistência. E a liga das faces do silêncio com a memória é materializada na carne da

língua e pela carne da língua. 

Na carne da palavra, o abrigo do silêncio. Talvez daí a deriva em um duplo no

discurso  sobre39 a  língua,  do  lugar  de  quem  pode  e  deve  dizer:  no  lançar-se  na

correspondência  com autores  que  também ocupam um lugar  autorizado  a  professar

saberes e ideias linguísticos para dizer sobre a escrita literária, reside uma saturação, um

transbordamento e um cerceamento próprios da contensão de sentidos. Em Mário de

Andrade (autor e arquivo), o literato40 sofre de quase um medo do silêncio, do não dizer

sobre a língua,  demarcando-a com cicatrizes,  medo esse partilhado na confissão das

39 Trabalharemos  a  noção  de discurso sobre (ORLANDI,  1990,  2001;  MARIANI,  1998;  VENTURINI,  2009;
PETRI, 2004) posteriormente, ao discorrermos sobre o recorte do arquivo no capítulo de análise.

40  Mário de Andrade, tal como Sousa da Silveira, Manuel Bandeira e Pio Lourenço ocupam diversos lugares, como
o lugar  de  filólogo,  de  musicólogo,  de  professor,  de  gramático,  de  tradutor,  de  revisor,  que  culminam na
formação de um lugar de intelectual,conforme será discutido.
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cartas, com outros autores, no trânsito entre os lugares de filólogo, gramático, de poeta.

Na outra  margem,  àquela onde não se sabe de  onde se originam as  marcas,  outros

dizeres  sobre a  língua são silenciados pela  saturação do discurso sobre a  língua ao

mesmo tempo em que se abrigam nele. Isso se dá através do silêncio, pois na autoria o

sujeito também esquece e é esquecido, ainda que o arquivo e a autoria funcionem como

modos de resguardá-lo dos perigos do esquecimento e do silêncio. 

Neste paradoxo, vai sendo tecida a memória da língua e na língua no discurso

sobre  a  língua  pelo  dizer  sobre  a  escrita  literária.   Segundo  Payer  (2006),  há  uma

memória própria da língua, cujo funcionamento irrompe justamente na repetição,  ou

melhor:

A memória trabalha e é trabalhada, pois, na própria construção
da língua,  e isto  constitui  o  fundamento do que entendemos
como discurso. Podemos então dizer que há memória na língua.
Há memória  discursiva já  na  língua,  não  em uma dimensão
suposta  como ulterior  a  ela.  Para  significar,  a  língua  supõe
memória ao se dar como repetição. (PAYER, 2006: 39).

Pela repetição, uma rede de saberes sobre a língua no Brasil, filiada a formações

discursivas que cunham, na tensão, campos de conhecimento sobre a linguagem, parece

emergir e submergir pela teia do interdiscurso, sobrepujando dizeres, alçando outros, na

tensão do silêncio constitutivo. De tanto que se disse, do que aparentemente não se diz

mais, do dizer que é silenciado pela falta de lugar, tirar da evidência os saberes sobre

uma língua e também sobre um autor é dizer da memória, ou melhor, é a memória da

língua que acontece no dizer, pelo desconforto de um aprender uma língua imaginária

que parece não comportar sentidos, mas estão saturados de sentidos outros.  Retomo a

reclamação dos alunos por um sentido ao designar a língua, adentramos também no

literato perseguindo saberes para atingir uma língua em que escreve. Que dizeres são

estes que estão marcados na carne da língua? Por esta repetição e  este deslocamento, a

memória  da  língua  vai  se  mostrando  no  intradiscurso,  nas  cartas,  encarnada  no

imperativo do saber a língua para dizer e produzir uma escrita literária.

Para  se  compreender  o  funcionamento  da  linguagem  segundo  a  Análise  de

Discurso,  é  necessário  adentrar  na  noção  de  deslocamento,  do  efeito-metafórico  na

língua. A metáfora aqui é constitutiva da linguagem: os sentidos não estão presos às

palavras, deslizam na cadeia significante. Assim, Pêcheux pensa a metáfora como efeito

inerente à linguagem. Segundo o autor:
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chamaremos efeito metafórico o fenômeno semântico produzido
por  uma  substituição  contextual  para  lembrar  que  esse
deslizamento de sentido entre  x  e  y  é constitutivo do ‘sentido’
designado por  x  e  y;  esse efeito é característico dos sistemas
linguísticos  naturais,  por  oposição  aos  códigos  e  às  línguas
artificiais, em que o sentido é fixado de antemão. (PÊCHEUX,
1997b: 96)

O processo  metafórico,  esse  deslizar  de  sentidos  na  cadeia  significante,  se

configura como lugar de produção de outros sentidos, não se tratando, pois, de mera

substituição. Como afirma Mariani, “nesse incessante deslizamento de sentidos, neste

processo perene de substituição de uma palavra por outra, chega-se a algo totalmente

distinto,  mas que guarda alguma coisa das relações de sentidos dos deslizamentos.”

(MARIANI,  2005:13).  Orlandi  (2009[1999])  considera  neste  funcionamento  da

linguagem a existência de uma tensão entre o repetível e o diferente, nos processos de

paráfrase e polissemia. 

A paráfrase representa assim o retorno aos mesmos espaços do
dizer.  Produzem-se  diferentes  formulações  do  mesmo  dizer
sedimentado.  A paráfrase  está  do  lado  da  estabilização.  Ao
passo que, na polissemia, o que temos é deslocamento, ruptura
de  processos  de  significação.  Ela  joga  com  o  equívoco.
(ORLANDI, 2009: 36[1999], grifo nosso)

Enquanto  a  paráfrase  retoma  a  memória,  pelo  repetível,  a  polissemia  se

estabelece  na  ruptura  dos  sentidos  aparentemente  estáveis.  Por  isso,  o  processo

polissêmico é o lugar da resistência no discurso,  onde os dizeres podem ser outros.

“Repetir, repetir, até ficar diferente”41: se na paráfrase, a aparente diferença traveste o

igual, o mesmo, a repetição – e não é possível haver sentido sem esta repetição, sem o

retorno  à  memória;  na  polissemia,  o  deslocamento  e  a  ruptura  possibilitam  outros

sentidos.  Com as análises, averiguaremos o funcionamento da paráfrase no discurso

sobre a língua do/no Brasil materializados no dizer sobre a escrita literária no arquivo da

tese.

O analista de discurso precisa lidar com a linguagem em seu funcionamento,

com a porosidade própria do discursivo: a repetição e o deslocamento movimentam os

dados discursivos, os objetos de análise, frente à vista turva do analista, turva por já

estar  sob  as  lentes  de  outras  discursividades.  Neste  movimento  dos  sentidos,  os

procedimentos de análise são indissociáveis da teoria, como será visto a seguir.

Na Análise de discurso,  os dispositivos teórico e analítico são indissociáveis.

41  BARROS, Manoel. O livro das ignorãças. Rio de Janeiro: Record, 2006, pg.11.
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Desse modo, a análise do próprio objeto é decorrente dos fundamentos da disciplina e

pensada  pela teoria – não se fala do corpus como algo experimental e já estabelecido,

ou de uma língua a ser enquadrada em categorias. Neste lugar teórico, a relação com o

objeto imbrica-se à formação teórica, por isso, a Análise de discurso constitui-se em um

lugar distinto do da ciência linguística positivista.  O  corpus não precede o olhar do

analista,  pois ambos se encontram no processo de análise:  o  corpus é construído no

desenvolvimento  da  análise.  Distintamente  do  corpus da  ciência  empírica,  que  pré-

existe  para  que  seja  aplicada  uma  teoria  pelo  pesquisador  na  ilusão  do  ‘isento  e

imparcial’, o corpus na AD é construído na teia da teoria e no momento da análise, pela

leitura do analista.  

A Análise de discurso apresenta uma leitura e uma escrita que também não se

identificam com as das teorias que tratam a linguagem como um objeto de ciência. Ao

tratar da escrita e da leitura, Orlandi (2001) afirma:

O analista de discurso assegura, pela mediação da teoria e da
compreensão,  que  o  efeito-leitor se  produza  em  suas
consequências.  Não se trata de devolver apenas o texto ao
seu processo social mas de, ao fazê-lo, interferir a partir da e
com  a  teoria,  questionando  as  maneiras  de  ler.  Fazendo
retornar o gesto de interpretação do sujeito para o sujeito ele
próprio, não fora, mas no conjunto dos gestos que constituem a
sociedade  e  a  história.  Sua  escrita  assume  assim,  em
plenitude,  o  sentido  da  historicidade  da  linguagem.  O
analista trabalha o sentido na história. (ORLANDI, 2001: 55,
negrito nosso)

Por  isso,  entende-se  que  os  dados  discursivos  podem  se  referir  a  qualquer

materialidade, ao confronto entre as materialidades (procedimentos de análise), sendo

analisados pelo gesto interpretativo do pesquisador. O dispositivo de análise é, portanto,

atravessado pelo duplo da interpretação: a interpretação do sujeito inscrito no próprio

objeto de análise e a interpretação do analista ao descrever o objeto (ORLANDI, 2009:

60 [1999]). 

O  corpus em  Análise  de  discurso  é  entendido  como  um  objeto  discursivo

assinalado  pela  interpretação,  diferentemente  do  conceito  de  corpus da  ciência,  um

objeto neutro a ser destrinchado pelo cientista. O próprio gesto de seleção do  corpus

pelo  analista  do  discurso  é  visto  como  um gesto  de  leitura  (PÊCHEUX,  2011:  51

[1994]).  Não  há  uma  imparcialidade  possível:  a  neutralidade  do  pesquisador  ao

descrever um objeto e do próprio objeto é percebida pela Análise de discurso como um
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efeito produzido pelo discurso da ciência positivista em busca da legitimação de uma

verdade e da própria ciência. O corpus na Análise de discurso é compreendido como um

dado discursivo, do qual derivam efeitos de sentidos produzidos pela historicidade e

pelo  equívoco  inscritos  na  linguagem.  Cabe  ao  analista  lidar  com o movimento  da

interpretação ao trabalhar com o dispositivo analítico,  sempre orientado pela relação

entre este e o dispositivo teórico. Como afirma Orlandi,  a “Análise de discurso não

procura o sentido ‘verdadeiro’, mas o real do sentido em sua materialidade linguística e

histórica” (ORLANDI, 2009: 59[1999]). 

Segundo Courtine (2009), baseado em Pêcheux & Fuchs (1975), há dois tipos de

corpus em  Análise  do  discurso:  o  corpus experimental  e  o  corpus de  arquivo.  Os

corpora experimentais “equivalem à produção de sequências discursivas por locutores

colocados  em  uma  situação  experimental  definida”  (COURTINE,  2009:  77).  Já  os

corpora de arquivo são “constituídos a partir de materiais preexistentes, como aqueles

com os quais, por exemplo, os historiadores são confrontados” (idem). Sobre o corpus

discursivo, Courtine afirma:

A  constituição  de  um  corpus discursivo  é,  de  fato,  uma
operação que consiste em realizar, por meio de um dispositivo
material de uma certa forma (isto é, estruturado conforme um
certo plano), hipóteses emitidas na definição dos objetivos de
uma pesquisa. (COURTINE, 2009: 54)

Para o procedimento de análise de um corpus discursivo, Pêcheux (2010 [1990]:

167),  afirma que é necessário produzir sequências discursivas, de modo a averiguar no

intradiscurso  regularidades  no  dizer  produzidas  pelo  funcionamento  das  formações

discursivas.  Consoante Pêcheux, no capítulo  Análise de discurso: três épocas (2010

[1990]), tal procedimento analítico acompanhou as fases de constituição da Análise de

discurso: na primeira época da AD, o discurso era concebido de forma mais homogênea,

refletindo uma busca por uma estabilidade discursiva como constitutiva das formações

discursivas,  homogeneidade  esta  que  materializaria  as  sequências  discursivas.  Deste

modo, na AD-1, “a existência do outro está subordinada ao primado do mesmo” (idem,

309),  ou seja,  nessa fase,  a  análise  se atinha à repetição,  à regularidade como uma

característica das formações discursivas. Na segunda época,  passa a ser percebida uma

“vacilação discursiva que  afeta  dentro  de uma FD as  sequências  situadas  em suas

fronteiras, até o ponto em que se torna impossível determinar por qual FD elas são

engendradas” (idem, 310, grifo nosso).  A análise de discurso passa a constatar então
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que o próprio de uma formação discursiva é a porosidade, o heterogêneo, e tal mudança

pode ser compreendida como um imperativo do interdiscurso na formulação da teoria.

Se por um lado a heterogeneidade do interdiscurso se configura em um caminho para

um estudo com a memória discursiva, por outro, se torna mais complexa a descrição de

uma formação discursiva e do próprio funcionamento do discurso. Dessa maneira,  a

terceira época seguia em uma distinta maneira de analisar o discurso, compreendendo a

formação heterogênea da memória discursiva, procurando reconstruir uma formulação

para os procedimentos de análise. É o que Pêcheux (idem) afirma a seguir:

O  desenvolvimento  atual  de  numerosas  pesquisas  sobre  os
encadeamentos  intradiscursivos  –  'interfrásticos'  –  permite  à
AD-3 abordar o estudo da construção dos objetos discursivos e
dos acontecimentos, e também dos 'pontos de vista' e 'lugares
enunciativos  no  fio  intradiscursivo'.  (PÊCHEUX,  2010:  312-
313 [1990])

Em nossas análises, para o arquivo da tese estabelecemos sequências discursivas

de forma a compreender como uma suposta regularidade do discurso sobre a língua é

tomada  por  posições  discursivas  em  tensão,  tensão  esta  fruto  do  heterogêneo

constitutivo da memória da língua. Fomos capturadas pela questão de Pêcheux (idem): 

Como reconstruir, através desses entrecruzamentos, conjunções
e  dissociações,  o  espaço  da  memória  de  um  corpo   sócio-
histórico  de  traços  discursivos,  atravessado  de  divisões
heterogêneas, de rupturas e de contradições?  Como tal corpo
interdiscursivo de traços se inscreve através de uma língua,
isto é, não somente por ela mas também nela? (idem, 2010:
314[1990], grifo nosso)

Assim, pode-se averiguar que o estabelecimento de sequências discursivas não

implica em uma suposta homogeneidade do dizer, mas que a marca do outro, da tensão

do diverso, é própria do interdiscurso. Por isso, o analista não pode prescindir de se

lançar em uma heterogeneidade do dizer, tendo de lidar com suas evidências como um

efeito do discursivo. Continuemos com a questão do corpus de arquivo. Para tratar dos

procedimentos  de  análise  de  arquivos,  Guilhamou  e  Maldidier  (2010  [1994]:  164)

formulam a noção de trajeto temático, a partir da concepção de tema, que consiste no

interesse pela “emergência dos discursos em circunstâncias determinadas” em relação

ao acontecimento discursivo que realiza uma possibilidade de dizer. O trajeto temático

“reconstrói  os  caminhos daquilo que produz o acontecimento na linguagem” (idem:
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165). Ou seja, pelo trajeto temático é possível empreender uma leitura dos dizeres que

compõem as condições de produção que determinam o arquivo discursivo. Conforme

será levantado com as análises, pela leitura de um trajeto temático de um arquivo, é

possível  depreender as formas de funcionamento do discurso transverso(PÊCHEUX,

2009  [1988]),  ou  seja,  o  atravessamento  de  dizeres  no  discurso,  resultando  na

heterogeneidade das formações discursivas.

Para  estabelecer  sequências  discursivas,  é  preciso  primeiro  dar  corpo  a  um

arquivo de  análise,   sobre  o qual  o  analista  deve  empreender  um recorte.  Segundo

Orlandi  (1984),  o  recorte  de  um  arquivo é  um procedimento  teórico-metodológico

estabelecido pela leitura do analista, não de forma empírica. Em Análise de Discurso, o

recorte “não é um segmento mensurável em sua linearidade” (ORLANDI, 1984:16), já

que se inscreve em uma rede discursiva que é recortada em função do gesto promovido

pelo analista a partir do que é discursivizado no arquivo. Como orienta Orlandi (1984,

1991), dizer do recorte do objeto já é um procedimento de análise, justamente por deixar

latente o gesto interpretativo do analista.  Falaremos mais especificamente dos critérios

para o recorte do arquivo da tese no capítulo de análise.

No caso da tese, como será visto, procuramos perscrutar as ideias e saberes sobre

a língua do /no Brasil que circulavam em instrumentos linguísticos nas condições de

produção nas quais foi tecida a correspondência de  Mário de Andrade e a formação de

Mário de Andrade no lugar de homem de letras.  Considerando o funcionamento da

memória  discursiva  em  Mário  de  Andrade  pelo  heterogêneo,  foram  estabelecidas

sequências discursivas de modo a perceber no intradiscurso a emergência do discurso

sobre  a  língua  no  dizer  sobre  a  escrita  literária.  Pelas  sequências  discursivas,

verificaremos a materialização do trajeto temático no qual, pela emergência de saberes

metalinguísticos,  se  imprimem os  lugares  discursivos  de  quem  pode  dizer  sobre  a

língua,  constituindo  assim,  um  trabalho  de  leitura  de  arquivo.  Com isso,  o  trajeto

temático percorrido nas análises objetiva uma leitura das discursividades inscritas na

veiculação  dos  saberes  sobre  a  língua  no  Brasil,  no  confronto  entre  as  posições

discursivas na correspondência de Mário de Andrade. Para tanto, a movência do sujeito

na teia do interdiscurso será norteada pelos procedimentos da categoria do autor, ou

melhor, pelo funcionamento da autoria em distintos lugares no discurso para dizer sobre

a  língua,  de  forma  a  perceber,  na  deriva  dos  sentidos,  as  tensões  constitutivas  do



45

discurso  sobre  a  língua  do/no  Brasil.  Afinal,  como  professa  Mariani,  “pensar

discursivamente  a  memória  é  analisar  as  formas  conflituosas  de  inscrição  da

historicidade nos processos de significação da linguagem” (MARIANI, 1998: 38).

Passemos agora para o encontro da Análise de discurso com a História das Ideias

Linguísticas, de modo a compreender o desenvolvimento deste encontro, que se inicia

com o projeto  coordenado por  Eni  Orlandi  nos  anos 1980 e  tem sido norteador  de

diversas pesquisas em universidades brasileiras. 

2.3) A História das Ideias Linguísticas no encontro com a Análise de discurso

O olhar  da  Análise  de  discurso  para  a  História  das  Ideias  Linguísticas  foi

institucionalizado  por  Eni  Orlandi  (2001)  a  partir  de  1988,  em decorrência  de  seu

estágio de pós-doutorado na França,  com a criação de um programa de pesquisa na

Unicamp conveniado à Universidade de Paris VII, onde Sylvain Auroux coordenava o

projeto  sobre  a  história  do  saber  metalinguístico  inscrito  nas  discussões  da

epistemologia das ciências. A equipe de Auroux já vinha com um trabalho em franco

desenvolvimento marcado pela  Histoire des Idees Linguistiques,  dentre outras obras,

onde estão definidos  os eixos basilares de sua teoria, como dissemos anteriormente, a

escrita da história do conhecimento metalinguístico, inscrita no campo da epistemologia

das ciências. A proposta de Auroux é pesquisar: desde a primeira revolução tecnológica,

a escrita na Antiguidade; a segunda revolução, a gramatização das línguas vernaculares

europeias  no  século  XVI  e  sua  relação  com  a  formação  dos  estados  nacionais;  o

desenvolvimento da Linguística como campo acadêmico a  partir  do século XIX até

hoje; e, atualmente, a história da filosofia da linguagem.

O propósito do programa de Orlandi era discutir a relação entre a história do

saber  metalinguístico  e  a  formação  da  língua  nacional  na  formação  dos  estados

nacionais  em  países  colonizados,  tendo  em  vista  a  história  da  língua  nacional,  o

processo  de  colonização  e  a  construção  do  saber  metalinguístico,  com  o  projeto

“História das Ideias Linguísticas: Construção do Saber Metalinguístico e a Constituição

da Língua Nacional”. Em seguida, Eni Orlandi coordenou o projeto “História das Ideias

Linguísticas no Brasil: Ética e Política de Línguas”, o que incitou a criação de diversos

outros projetos, desenvolvidos até hoje por este convênio, contando com a atuação de
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pesquisadores  da  Unicamp,  UFF, USP, UFSM,  UFMG,  dentre  várias  universidades

brasileiras. A principal contribuição de Orlandi e sua equipe para este convênio se dava

justamente por pensar pela Análise de Discurso na formação das línguas nacionais em

países  colonizados,  formulando  noções  e  procedimentos  analíticos  que  possibilitam

compreender a História das Ideias Linguísticas pela Análise de discurso como campo

teórico.   Neste  campo,  visa-se  trabalhar  com a  historicidade  da  língua  nacional  no

Brasil, ou seja, analisar a relação entre a língua e a produção de conhecimento sobre a

língua e seu papel na constituição da sociedade e dos sujeitos, discutindo a relação entre

língua, nação, estado e o sujeito produzido por esta, o cidadão brasileiro. A proposta

distingue-se então das finalidades gramático-pedagógicas ou descritivas que orientavam

(e orientam até hoje) os estudos linguísticos sobre a língua nacional. 

Anteriormente a este programa, em 1987, Orlandi e seu grupo deram início ao

projeto “Discurso, Significação e Brasilidade”, cujo objetivo era discutir a escrita da

história brasileira a partir da Análise de discurso, para analisar as discursividades que

produziram os processos de identificação do sujeito com o nacional, a dita brasilidade,

em materialidades que concernem à língua, às manifestações da cultura popular, ao laço

entre língua e literatura, aos relatos e crônicas sobre o Brasil colônia, ao jurídico, ao

político,  ao  religioso,  aos  processos  migratórios,  à  colonização,  à  constituição  dos

primeiros colégios brasileiros, dentre outros. Com isso, as pesquisas consistiam em

estabelecer  bases  teórico-metodológicas  para  compreender  o
imaginário social brasileiro que se constituiu ao longo de uma
complexa história que produziu processos de identificação do
brasileiro. (ORLANDI, 2001: 10).

Por  meio  do  convênio  com  Auroux,  Orlandi  também contribuiu  trazendo  a

compreensão  de  hiperlíngua,  conforme  Auroux  (2011  [1997]),  o  espaço-tempo  de

comunicação de uma língua, para formular a noção no caso do Brasil e em outros países

de colonização portuguesa. Segundo Orlandi (2001), o espaço de comunicação do que é

reunido como língua portuguesa, ou seja, a hiperlíngua, produziu discursividades outras

nos  países  colonizados,  em África  e  no  Brasil.  Assim,  Orlandi  propõe  a  noção  de

hiperlíngua brasileira, afirmando que as manifestações culturais e a formação da língua

nacional  são  de  outra  ordem  distinta  da  lusitana,  já  que  “os  gestos  históricos  são

diferentes”  (ORLANDI,  2001:  15).  Isto  resultou  em um imaginário  de  unidade  de

língua  diverso  do  português  europeu,  materializado  pela  produção  de  instrumentos
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linguísticos  voltados  para  as  especificidades  da língua no Brasil;  por  uma literatura

preocupada com a construção de uma ideia  de  nacionalidade;  por  manifestações  da

cultura  oral  diferenciadas;  por  políticas  linguísticas  e  educacionais  próprias  para  o

espaço  brasileiro.  Estas  questões  foram  analisadas  em  diversas  obras  da  autora  e

organizadas  por  ela,  como  o  História  das  Ideias  Linguísticas(2001),  Política

Linguística  no  Brasil  (2007),  Língua  Brasileira  (2009),  Língua   e  conhecimento

linguístico (2002), dentre outras, estando citadas na bibliografia.

A partir de então, o desenvolvimento deste encontro produziu todo um suporte

teórico-metodológico distinto  que constitui um outro campo de saber circunscrito entre

a Análise de discurso e a História das Ideias Linguísticas. Traremos aqui a articulação

de algumas noções basilares deste suporte, a saber, relação entre língua e nação, língua

imaginária  e  língua  fluida,  política  de  sentidos  das  línguas,  colonização  e

descolonização linguística. 

Precedendo e constituindo a proposta desse encontro na formação de um campo

de saber, Pêcheux e Gadet (2010[1981]) publicam em 1981 A língua inatingível, obra

que de certa forma traduz um espírito de questionador da construção do conhecimento

em voga na época, ao discutir os discursos sobre a linguagem no estabelecimento da

Linguística como disciplina. Os autores trazem a relação entre língua e nação, ao falar

da inscrição do real da história na formação das línguas nacionais europeias, marcando,

por exemplo, as políticas de línguas que as constituíram. Também está presente aqui a

análise de um imaginário de unidade nacional e os efeitos deste imaginário nos sujeitos:

“Para se tornarem cidadãos, os sujeitos devem, portanto, se liberar dos particularismos

históricos  que  os  entravam:  seus  costumes  locais,  suas  concepções  ancestrais,  seus

‘preconceitos’ ... e sua língua materna” (PÊCHEUX, GADET, 2010: 37[1981]). Nesta

política de uniformização das línguas nacionais na Europa, a escola desempenha um

papel basilar, já que, conforme os autores, o ensino de gramática era regido pela política

de língua – “A questão da língua é, portanto, uma questão de Estado” (Idem).

Assim, a difusão de um saber sobre a língua, por meio da elaboração de uma

terminologia própria – o saber metalinguístico -, tem no ensino um de seus principais

veículos e, muito além do que o sentido de mero aprendizado da língua de um país,

vincula-se a um imaginário de unidade inscrito na formação de um Estado. As políticas

educacionais,  o ensino de língua são determinados pela  historicidade,  ou seja,  pelas
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condições de produção (sócio-históricas-ideológicas) na formação de cada Estado. E

isto é materializado nos sentidos de língua presentes e  silenciados nos instrumentos

linguísticos, as gramáticas e os dicionários, no que comparece ou é rechaçado como

pertencente à língua descrita nas gramáticas e, inclusive, nas filiações teóricas destas

gramáticas. 

Vale  destacar  que,  além  de  gramáticas  e  dicionários,  outras  materialidades

também concorrem para a veiculação de saberes sobre a língua e sua análise tem sido

desenvolvida  por  pesquisadores  brasileiros,  tais  como:  cartas,  manuais  escolares,

decretos  etc.  (ORLANDI,  2002);  enciclopédias,  manifestos  literários  etc.  (HORTA

NUNES, 1998, 2002, 2006), decretos, tratados ortográficos, documentos sobre a língua

no  Brasil  etc.  (MARIANI,  1994,  2004,  2010);  crônicas,  jornais  e  glossários  etc.

(MEDEIROS, 2008, 2010, 2013); dentre tantos outros trabalhos.  Na possibilidade de

deslocamento dos conceitos e dos sentidos, este campo de saber se propõe a constituir-

se como lugar teórico onde é possível pensar na desestabilização dos sentidos, na tensão

do efeito de fixidez do significado tão próprio dos instrumentos linguísticos, onde o

político é inerente ao simbólico da língua. 

Retomar a consideração da língua como uma questão de Estado, portanto, quer

dizer pensá-la em sua materialidade, em sua historicidade, não apenas como um sistema

abstrato  como  propõe  a  Linguística.  Assim,  Orlandi  formula  as  noções  de  língua

imaginária e a língua fluida: “a língua imaginária é a que os analistas fixam com suas

sistematizações e a língua fluida é a que não se deixa imobilizar nas redes de sistemas e

fórmulas”(ORLANDI, 2002b: 29). A autora confere à noção de língua imaginária os

sentidos atribuídos à língua pelos discursos da Linguística e da Gramática: um padrão

idealizado de uso, um modelo que reflete o pensamento e o cognitivo, uma norma a ser

seguida. Já a língua fluida refere-se ao inapreensível da língua, um sistema sujeito  a

falhas, que se caracteriza pela incompletude. Conforme vimos anteriormente em Payer

(2006), justamente no inapreensível do discurso reside uma memória da língua. Pode-se

considerar então que a língua fluida é o lugar onde se estabelece a relação entre a ordem

da língua e a ordem da história, espaço da materialidade da língua. 

Na tensão entre língua fluida e imaginária na memória da língua do/no Brasil, o

nome para a língua fluía até a legislação que tornou o sintagma “língua portuguesa”

uma  evidência  para  a  denominação  da  língua  do  Brasil.  Língua  brasileira,  língua
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portuguesa,  brasileiro,  português,  vernáculo, língua  pátria,  cassanje,   idioma

nacional... muitas são as formas de nomear a língua do/no Brasil, sobretudo nas duas

primeiras fases do processo de gramatização no XIX e no XX (GUIMARÃES, 1996),

até o acontecimento discursivo que determina para a língua  nacional do Brasil o nome

“língua portuguesa”, em 1946, com o documento Denominação do idioma nacional do

Brasil .  Por sua vez, conforme Mariani e Jobim (2007), como veremos, esta mesma

fluidez comparece  para  nomear  a  literatura feita  no Brasil  pós-colonial  no dizer  do

gramático e do literato. Em Mário de Andrade, pela leitura do arquivo, pode-se verificar

que  a  denominação  comparece,  dentre  outras  formas,  em  modos  de  ‘escrever’:

“escrever  brasileiro”42,  “escrever  português  quinhentista”43,  “escrever  abrasileirado  e

não apaulistado”44, “escrevendo paulista”45,  dentre tantas outras nomeações. É preciso

trazer então o que se compreende por denominação em Análise de discurso. Conforme

Mariani  (1998),  a  ilusão  de  objetividade,  ou  seja,  de  que  uma  língua-etiqueta

representaria com fidelidade algo que está exterior a ela, é gerada pela ideia de que a

referência à realidade é uma propriedade da língua. No entanto, o efeito de exterioridade

tampona os processos discursivos de construção de um referente. Desta forma, Mariani

(1998) afirma que a denominação é um processo discursivo no qual se pode ler uma

evocação  da  memória,  na  tensão  entre  o  efeito  de  evidência  sobre  um nome  e  as

discursividades inscritas no nomear. No processo de nomear a língua de um país,  a

denominação pode encontrar-se em uma mesma rede parafrástica,  dizendo o mesmo

diferentemente,  e  ainda,  produzir  deslocamentos,  abrigar  o  silenciado.  Portanto,

denominar  uma língua como português,  brasileiro ou nacional  projeta  imaginários  e

veicula ideias linguísticas através da filiação a formações discursivas em retesamento na

memória. Ainda que nosso enfoque analítico não seja mais a denominação da língua em

Mário  de  Andrade,  conforme  expusemos  na  introdução,  mas  o  funcionamento  do

discurso sobre a língua, a força discursiva da fluidez da denominação  para a língua

do/no Brasil se materializa no recorte do arquivo, comparecendo no capítulo de análise.

Cabe ressaltar que a denominação enquanto processo discursivo afeta também o

campo teórico, por meio da formulação sobre o nome da língua. Orlandi (2009) designa

a língua no Brasil de brasileira, por considerar que as línguas portuguesa e brasileira

42  ANDRADE apud Moraes: 2001, pg.144.
43  Idem: 2001, pg.422.
44  Idem: 2001, pg.428.
45  Idem:2001, pg.181.
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passaram por processos históricos e discursivos de formação distintos, o que produziu

diferentes materialidades, a portuguesa e a brasileira. Ao falar desta diferença, Orlandi

elucida que:

A língua brasileira difere da portuguesa em sua forma material
que é  a  base de processos  discursivos diferenciados.  Não se
significa da mesma forma em português e em brasileiro. Mais
ainda, as mudanças se dão de formas diferentes nessas línguas
enquanto línguas fluidas distintas, com suas formas materiais
distintas.  (...)   O  português  do  Brasil,  o  brasileiro,  tenho
repetido  inúmeras  vezes,  não  é  apenas  uma contextualização
( um efeito pragmático diferente) do português de Portugal; ele
é  uma  historicização  singular  efeito  da  instauração  de  um
espaço-tempo particular diferente do de Portugal. (ORLANDI,
2009 [1999]ª: 48)

Ainda  no   tocante  à  diferença  entre  língua  brasileira  e  língua  portuguesa,  a

autora justifica :

Há uma composição de sentidos em nossa memória linguística
que funcionam,  simultaneamente,  em movimentos  simbólicos
distintos, quando falamos a língua brasileira. Isto significa que
há uma marca de distinção na materialidade  histórica  desses
sistemas  simbólicos  que  carrega  a  língua  brasileira  dessa
composição de sentidos. Eis a duplicidade, a heterogeneidade, a
polissemia  no  próprio  exercício  da  língua:  o  português  e  o
brasileiro não têm o mesmo sentido. São línguas materialmente
diferentes. (ORLANDI, 2005)

Como  afirma  Orlandi,  o  português  e  o  brasileiro  operam  materialidades

discursivas simbólica e historicamente distintas, o que nos orienta e identifica a essa

tomada de posição. Tal diferença foi silenciada / apagada na própria nomeação da língua

– as duas são nomeadas hoje “língua portuguesa” - ao longo do processo de colonização

linguística,  termo  designado  por  Mariani(2004),  como  veremos  abaixo,  e  de

descolonização linguística, denominação de Orlandi (2009), que também será abordada.

Para compreender melhor, é preciso primeiramente diferenciar, com Mariani (2004),

políticas linguísticas de políticas de sentidos das línguas.

Segundo  Mariani  (2004),  o  conceito  de  políticas  linguísticas  liga-se  à  base

teórica  da  sociolinguística,  como  se  nota  em  Calvet  (1996),  o  qual  se  refere  à

verificação das relações de contato intercultural nas línguas, tendo em vista os processos

históricos como base para a análise do linguístico. Esta base tem dado subsídio para a
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implementação de políticas públicas sobre as línguas em diversos países,  como, por

exemplo,  a  oficialização  e  o  reconhecimento  de  algumas  línguas  indígenas  e  da

LIBRAS  no  Brasil,  bem  como  o  ensino  destas  como  primeira  língua  e  da  língua

portuguesa como segunda língua para suas comunidades assegurado pelos PCN e por

leis.  Consoante  Orlandi  (1998),  estas  políticas  encobrem  outros  sentidos  sobre  as

línguas, sendo necessários procedimentos de análise que deem conta das condições de

produção institucional destas políticas e dos processos identitários nelas inscritos.

Por outro lado, Mariani (2004) analisa as políticas de sentidos das línguas, ou

seja, o jogo “entre diferentes produções de sentidos e de práticas sócio-históricas que se

encontram indissociavelmente ligadas em cada língua específica” (MARIANI, 2004:

43). Tais políticas de sentido se materializam, por exemplo, nas políticas linguísticas,

que,  segundo  a  autora,  podem  ser  implícitas  ou  explícitas,  configurando  um

funcionamento do político no discurso sobre uma língua nacional. Com isso, Mariani

(idem)  propõe  um olhar  para  o  político  na  língua,  ou  seja,  para  o  “funcionamento

político  do  simbólico”  (MARIANI,  MEDEIROS,  2006:  251)  em  relação  à  língua

nacional. No caso de um país em cuja história está a marca de ter sido uma colônia,

como o  Brasil,  a  colonização  linguística  produziu  políticas  de  sentidos  inscritas  na

memória  dessa  língua.  Como  verificaremos  com  a  análise,  no  arquivo  da  tese,  a

circulação de saberes e ideias linguísticos, bem como a relação entre o nome de autor e

um lugar de onde se pode e deve dizer sobre a língua, são atravessadas pela tensão do

político na língua, movendo um discurso sobre a língua.  

Em  Colonização  Linguística,  Mariani  (2004)  trata  da  institucionalização  da

língua no Brasil do século XVI até o século XVIII e nos Estados Unidos no século

XVIII no que concerne a estes processos históricos de colonização e ao princípio da

formação destas nações, por meio da análise de cartas, documentos, como o Diretório

dos  Índios,  os  primeiros  dicionários,  dentre  outras  materialidades.  Por  Colonização

Linguística, a autora compreende que esta

resulta  de  um  acontecimento  na  trajetória  de  nações  com
línguas e memórias diferenciadas e sem contato. Trata-se de um
processo histórico de confronto entre  línguas com memórias,
histórias e políticas de sentidos dessemelhantes, em condições
assimétricas  de  poder  tais  que  a  língua  colonizadora  tem
condições  políticas  e  jurídicas  para  se  impor  e  se  legitimar
relativamente  à(s)  outra(s)  colonizada(s).  (MARIANI,  2004:
19) 
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As relações de poder entre colonizador e colonizado imprimem-se nas memórias

das línguas pelo confronto, pelas contradições, pelas imposições, gerando a constituição

do que é aceito, do legitimado, produzindo silenciamentos e inclusive apagamentos de

outras discursividades. Não sem resistência.

Como se daria este processo de gramatização das línguas nacionais em países

cuja  história  é  marcada  pela  relação  colonial?  Em seu  estudo  sobre  a  colonização

linguística na África e no Brasil, Mariani esclarece sobre o processo de gramatização da

língua  portuguesa  e  seu  papel  na  formação  dos  estados  nacionais  nos  países

colonizados:

A padronização progressiva, resultante da fixação do português
em  gramáticas,  dicionários  e  tratados  de  ortografia,  vai
convergindo,  aos  poucos,  para  uma  normatização  cada  vez
maior da língua.  Se produz, entre esse caminho em direção a
uma  norma  como  forma  de  unificar  a  língua  e  sua
instrumentalização  na  função  de  língua  da  nação  e  da
colonização, uma associação, enquanto língua nacional,  a seu
papel  de  legitimação  do  Estado  Nação.  Mas  esse  caminho,
embora imposto nas colônias, produziu descontinuidades, como
no  caso  brasileiro,  em  que  movimentos  a  partir  da
independência  reivindicaram  uma  autonomia  linguística.
(MARIANI, 2007:93)

A reivindicação por uma “autonomia linguística” no Brasil produziu discursos

sobre a língua na cicatriz pela tensão entre a colonização e a descolonização linguística,

enredados na teia do interdiscurso. A partir da sinopse dos estudos da língua no Brasil

de Guimarães (1996), a gramatização brasileira pode ser caracterizada de dois modos,

compreendidos aqui como no retesar entre duas formações discursivas: a que busca uma

unidade entre a língua no Brasil e em Portugal; e outra que marca a diversidade entre as

línguas nos países, tendo esta formação se estabilizado em um discurso que veicula a

variedade na unidade da língua no Brasil, como veremos a seguir. Nestas formações,

habitam posições discursivas que se contradizem, desdizem e se legitimam, produzindo

efeitos de sentidos variados sobre a língua no Brasil. Mariani (2007) chama a atenção

acima para o caráter normatizador da língua presente nos instrumentos linguísticos com

o intuito da unificação da língua portuguesa, embora tenha havido rupturas a partir do

processo de descolonização. 

Segundo Orlandi (2009), neste processo de “autonomia linguística”, as noções

de variedade e a unidade da língua no Brasil passam a significar em um novo espaço de
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comunicação, ou seja, se antes a referência era a língua em Portugal como parâmetro

para a unidade e variedade da língua no Brasil, com a gramatização da língua nacional

no Brasil  há um deslocamento do espaço de comunicação, os sentidos de unidade e

variedade passam a operar internamente,  em relação ao próprio espaço brasileiro.  A

historicização da língua passa a ser outra, da ordem da descolonização.  Pelo processo

de descolonização linguística, Orlandi define 

como esse imaginário no qual se dá também um acontecimento
linguístico  desta  vez  sustentado  no  fato  de  que  a  língua  faz
sentido em relação a sujeitos não mais submetidos a um poder
que impõe uma língua sobre sujeitos de uma outra sociedade, de
um outro Estado, de uma outra Nação. Se, na colonização, o
lugar de memória pelo qual se significa a língua e seus falantes
é  Portugal,  no  processo  de  descolonização  esta  posição  se
inverte e o lugar de significação é deste lado do Atlântico com
sua memória local, a do Brasil. A descolonização, assim como a
colonização,  tem a  ver  com o  modo como as  sociedades  se
estruturam politicamente em relação aos países, aos Estados, às
Nações,  às  tribos.   Isto  é,  tanto  a  colonização  como  a
descolonização  são  fatos  da  relação  entre  a  unidade
necessária  e  a  diversidade  concreta  em  um  mesmo
território, na constituição de uma sociedade, de uma nação,
de um Estado.(ORLANDI, 2009: 172 [1999], grifo nosso).

Como foi dito, o processo de gramatização da língua no Brasil contribuiu para a

constituição  de  uma  historicidade  distinta,  de  um  outro  espaço  de  comunicação

independente do Português, mas com as marcas da colonização na memória da língua.

Traremos  a  questão  da  gramatização  bem  como  a  circulação  de  saberes  e  ideias

linguísticos sobre a língua e a literatura do/no Brasil, já que nesse processo podem ser

percebidas  as  condições  de  produção  nas  quais  Mário  de  Andrade  e  seus

correspondentes  se  inscrevem e  ventilam saberes  metalinguísticos  no  dizer  sobre  a

escrita literária.

Eduardo Guimarães (1996) propõe o entendimento da história da gramatização

da  língua  portuguesa  no  Brasil  em quatro  fases,  das  quais  nos  deteremos  nas  três

primeiras. Isso se justifica por uma demanda do próprio arquivo da tese, tendo em vista

o  levantamento  de fatos  discursivos  e  a  produção de  instrumentos  linguísticos  para

chegar à compreensão da historicidade inscrita nos discursos sobre a língua no Brasil.

A primeira etapa compreende do início da colonização portuguesa até a primeira

metade do XIX e se caracteriza pela ausência de estudos feitos por brasileiros sobre a

língua portuguesa no país.  Como se pode ler  em Jobim e Mariani (2007),  esta fase



54

caracteriza os debates entre escritores brasileiros e gramáticos e críticos portugueses

acerca da inadequação da língua literária brasileira aos padrões lusitanos, como se nota

nas críticas de Pinheiro Chagas sobre o excesso de americanismos em Iracema, de José

de Alencar.  Nesse artigo, os autores (2007) analisam o debate que havia entre os poetas,

romancistas, filólogos e gramáticos sobre o nome da língua em que escrever literatura

no Brasil e sua relação com o nome da língua. Segundo os autores, havia dois “lugares

enunciativos  conflitantes:  o  primeiro,  como  já  mencionamos,  é  o  da  lei  com  suas

indefinições;  os  outros  dois  lugares  enunciativos  referem-se  ao  de  alguns  filólogos,

gramáticos e  historiadores,  e  ao de literatos.”  (idem,  2007:5).  A disputa pela  língua

desses lugares gerou formulações como: língua brasileira – literatura brasileira, em José

de Alencar, Gonçalves Dias e Joaquim Norberto de Souza e Silva, do lugar do homem

de letras brasileiro; língua portuguesa – literatura portuguesa, em Gama e Castro, do

homem de letras português. Ou seja, de um lugar autorizado a dizer sobre a língua, o

nome da  literatura  deveria  corresponder  ao  nome da  língua  de  uma nação.   Como

afirmam Mariani e Jobim (2007):

Assim definidos,  ao longo do século XIX, esses  dois  grupos
comportam posições  antagônicas,  eventualmente  aliadas  e,  o
mais  interessante,  com freqüência  opinativas  relativamente  à
prática e ao saber uns dos outros. Em termos bastante amplos,
pode-se  designar  o  primeiro  grupo como sendo o  grupo dos
puristas, ou seja, aqueles partidários de uma unidade da língua
portuguesa entre Brasil e Portugal. O segundo grupo, defensor
de  um  nacionalismo  que  se  expressaria  tanto  na  língua  –
chamada de  língua brasileira  – como na literatura – chamada
de literatura brasileira –, alcança seu apogeu durante o projeto
romântico. Representantes do primeiro lugar enunciativo citado,
Varnhagen (1847)  e João Francisco Lisboa (1854),  apesar da
divergência  quanto  a  uma  possível  castelhanização  do
português no Brasil, são ambos defensores do estreito vínculo
do que se escreve e se fala no Brasil com a língua e literatura
portuguesa.  (idem, 2007:6)

Pode-se  constatar  então  que  uma  fluidez  no  denominar  a  língua  no  Brasil

comparece para nomear também a literatura no Brasil pós-colonial. Com isso, segundo

os autores, o processo de nomeação para a  língua e para a literatura no período pós-

colonial comparece nos dizeres de gramáticos, políticos, filólogos e literatos, ou seja,

dos  homens  de  letras,  na  disputa  entre  uma  formação  discursiva  brasileira  e  uma

formação discursiva lusitana. Nesta querela pelo denominar a língua e a literatura, pode-

se notar uma tensão pela luta discursiva entre o lugar do gramático, do filólogo e do
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literato para produzir saberes sobre a língua do/no Brasil, alinhavando a memória da

língua no Brasil, movimento discursivo este que se materializa no arquivo da tese.

Caminhando em uma articulação entre  Guimarães  (1998) e  Mariani  e  Jobim

(2007), verificamos que tais debates linguísticos precipitam e atravessam a segunda fase

da gramatização, que se destaca pelas primeiras gramáticas de autores brasileiros. Nessa

assinatura do autor sobre a gramática, destacamos a do romancista Júlio Ribeiro em

1881, as de João Ribeiro, Maximino Maciel, Pacheco Silva e Lameira de Andrade, todas

de 1887, e as de Eduardo Carlos Pereira, as mais difundidas no ensino de língua, a partir

de 1907. Além disso, tem-se a fundação da Academia Brasileira de Letras em 1897 e a

publicação  do  Dicionário  Brasileiro  da  Língua  Portuguesa,  de  Antônio  Joaquim

Macedo  Soares,  em 1888.  Orlandi  (2002)  afirma  que  havia  uma discussão  sobre  a

língua e  sua  categorização  na  gramática  neste  período entre  professores  brasileiros,

através da produção de gramáticas.   Destes  gramáticos,  circulavam distintos  saberes

sobre a língua e a gramática, em uma filiação ora à gramática histórica, ora à filosófica,

gerando reescrituras e reedições das próprias gramáticas,  como é o caso da mais de uma

centena de edições da  Grammatica Expositiva, de Eduardo Carlos Pereira.  Isto leva

Orlandi a concluir a existência de uma função-autor gramático no Brasil, “e como isso

tem consequências sobre o trabalho produzido pelo gramático na relação do sujeito com

sua  língua,  via  representação  dessa  relação  por  instrumentos  linguísticos,  como  a

gramática  e  o  dicionário”  (ORLANDI,  2002:  148).  Cabe  destacar  ainda  o  cunho

pedagógico e  normativo destas gramáticas,  sobretudo as de Pereira,  empregadas nas

escolas para a correção do uso da língua, filiando-se a um imaginário de busca por uma

unidade  linguística  de  forma  a  fortalecer  a  língua  nacional,  o  que  será  discutido

posteriormente.

Ainda sobre a segunda fase, um discurso sobre a língua no lugar do gramático

passa a conviver com a instauração de um outro modo de analisar a língua, voltado para

a  fala,  para  o  dialeto,  professado  do  lugar  do  filólogo,  na  filiação  com os  estudos

comparativos. Guimarães (1996)  chama a atenção para a presença, juntamente com a

produção de gramáticas, dos estudos dialetais. Marcam a língua do/no Brasil,  dentre

outros, O dialeto Caipira (1920), de Amadeu Amaral, e o Linguajar Carioca (1922), de

Antenor Nascentes. Em sua análise do lugar do filólogo em sua filiação a um discurso

naturalista para dizer sobre a língua, Medeiros e Mattos (2012,2013) professam que a
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posição-filólogo situa a fala no lugar do regional, do desvio, do erro, da falta em relação

à língua-matriz portuguesa, portanto do que fere um imaginário de unidade linguística

nacional.

Para compreendermos melhor a segunda fase, cabe trazer Orlandi (2002) quanto

a formação discursiva dominante na formação do estado nacional brasileiro. Conforme

afirma Orlandi (2002),  “uma formação discursiva positivista” (idem:  269)  instaura a

compreensão da língua como um objeto de ciência a partir do século XIX e atravessa a

formação da sociedade brasileira na virada do século XIX para o XX, com a República,

o que vai afetar a relação dos sujeitos com a língua. Chiss e Puech (1999) professam

que  há  uma  herança  do  positivismo  na  constituição  da  neogramática  vinda  com o

estruturalismo,  que  atravessa  a  formação  da  linguística  como  disciplina  científica,

dentre outras disciplinas que promovem saberes sobre a linguagem e sobre a literatura.

É nessa teia do positivismo que vão sendo fomentados saberes pela filologia no Brasil,

em sua filiação ao comparativismo em transição para a linguística, o que se instaura na

segunda fase da gramatização. 

Retornando à Orlandi (idem) e com base em Mariani(2004) e Medeiros e Mattos

(2012,2013), também a partir de nossa leitura do arquivo discursivo, constatamos que

outras  duas  formações  discursivas  se  confrontam na  constituição  de  uma língua do

estado nacional brasileiro: uma formação discursiva lusitana e uma formação discursiva

brasileira. Como poderá ser visto com as análises, ora incidindo ora não, uma formação

discursiva positivista atravessa as formações discursivas lusitana e brasileira, em uma

disputa por um discurso sobre a língua do/no Brasil que configura uma memória da

língua brasileira. Este movimento das formações discursivas culmina pelas condições de

produção nos instrumentos linguísticos produzidos em Portugal e no Brasil, sobretudo

na segunda fase da gramatização da língua no Brasil. Vale ressaltar a dificuldade e o

risco  em denominar  uma formação  discursiva  pelo  nacional  –  lusitana,  brasileira  –

porém, mantivemos esta denominação justamente devido ao movimento de formação do

estado nacional brasileiro em ruptura com o estado nacional português, o que incide nos

efeitos para uma língua nacional em Portugal e no Brasil e, por sua vez, na circulação de

ideias e saberes linguísticos em ambas as nações. 

Falemos primeiro da formação discursiva lusitana. Consoante Mariani (2004),

uma memória gramatical da língua portuguesa é assinalada por um imaginário de certo
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e de errado para a língua vindo da tradição gramatical latina, bem como pelo efeito de

uma língua de filiação “nobre ao latim” para a língua portuguesa.   Medeiros e Mattos

(2012,2013) analisam uma posição-lusitana que se filia a posição-filólogo em Amadeu

Amaral  e  Antenor  Nascentes.  Por  uma  posição-lusitana,  os  autores  (2012,2013)

compreendem por ser a que produz ideias linguísticas

significando a língua do/no Brasil como da ordem do erro,
do desvio, da deturpação – em relação a uma língua materna,
a uma língua matriz de natureza puramente portuguesa, lugar de
estruturas  legítimas  e  estáveis,  lugar  da  alta  literatura  e  da
escrita. (MEDEIROS & MATTOS, 2013, negrito nosso). 

Ao  invés  de  trabalharmos  com  o  termo  “posição-lusitana”,  propomos  uma

formação discursiva lusitana, por consideramos um movimento de posições discursivas

pelo identificar, desidentificar ou contraidentificar, seguindo o que nos foi  dito pelo

arquivo discursivo.  Deste modo, analisaremos como na formação discursiva lusitana

uma  posição-filólogo   e  uma  posição-gramático  inscritas  em  diferentes  lugares

discursivos, inclusive, do literato, podem se filiar e se confrontar na formação discursiva

lusitana, também a ponto de migrarem para uma outra formação discursiva. Chamamos

então de formação discursiva lusitana àquela que produz um efeito para a língua do/no

Brasil no sinal do erro, do torto, em relação a uma língua imaginária lusa, marcada por

“uma memória gramatical latina” do certo e do errado para a língua. Nesta formação

discursiva, uma língua imaginária lusa é significada como uma língua de origem e de

tradição literária, pela filiação a um latim nobre. A língua em terras brasileiras estaria

sob o efeito de uma eterna herança da língua lusa, como veremos, o que comparece nos

instrumentos linguísticos na tensão entre “brasileirismos” e “arcaísmos”. Ou seja, na

formação  discursiva  lusitana  estaria  a  língua  do/no  Brasil  em  uma  permanente

colonização  linguística  (MARIANI,  2004),  sob  o  efeito  de  uma unidade  linguística

imaginária entre Portugal e os países colonizados, a ser conquistada pela higienização

da língua pelo gramático. Daí, a marca do sujo, do erro, do desvio para o que fura a

língua do gramático  na  formação discursiva lusitana.  Não significa que uma língua

fluida em Portugal também não seja assinalada como mácula na língua do gramático:

estamos falando aqui de uma formação discursiva lusitana, não de uma fluidez da língua

em Portugal.

 Por outro lado, denominamos formação discursiva brasileira a que produz um

efeito para a língua do/no Brasil de uma origem na miscigenação linguística em terras
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brasileiras, em um imaginário idílico para um povo do “novo mundo” que se estende

para a língua. Na formação discursiva brasileira, há uma certa ruptura com um efeito da

língua lusitana como matriz, como origem, embora uma língua imaginária lusa integre o

imaginário de miscigenação linguística, juntamente – em retesamento, por outros efeitos

de sentido - com uma língua imaginária do negro, uma língua imaginária do índio e um

conjunto de línguas imaginárias do colonizador europeu e, posteriormente, do imigrante

europeu – o francês, o inglês, o espanhol, o italiano, ou seja, o que será alocado como

“estrangeirismo” em instrumentos linguísticos nesta segunda fase da gramatização. A

formação  discursiva  brasileira  adviria  de  um  funcionamento  da  descolonização

linguística (ORLANDI, 2009 [1999]), isto é, de um efeito de uma nascença linguística

em terras brasileiras, fomentando uma língua pela “memória local, a do Brasil” (idem:

172).

Como veremos com as análises do arquivo, uma formação positivista dominante

atravessa tanto a formação discursiva lusitana como a formação discursiva brasileira na

memória  da  língua  brasileira.  No  entanto,  não  consideramos  a  formação  discursiva

positivista  como uma formação ideológica,  já  que,  como exporemos nas  análises,  a

formação  discursiva  lusitana  é  cunhada  em  uma  memória  gramatical  latina,  que

transpõe  para  uma  língua  imaginária  portuguesa  um efeito  de  língua  originária,  de

língua  mãe  de  onde  derivam  deturpações  linguísticas  nas  terras  colonizadas.  Cabe

lembrar que consideramos que tal movência entre as formações discursivas lusitana e

brasileira,  flechadas por uma formação positivista  dominante,  na memória da língua

brasileira floresce pelas condições de produção desta segunda fase da gramatização.

Quanto  ao  terceiro  período,  Guimarães  (1996)  afirma  que  tem como  marco

inicial  a  fundação  das  Faculdades  de  Letras  no  país,  a  da  USP em  1937  e  a  da

Universidade do Brasil em 1939, até a obrigatoriedade do ensino de linguística para os

cursos  de  letras  determinada  pelo  Conselho  Federal  de  Educação  em  1965.  Vale

ressaltar  também  o  papel  do  Estado  brasileiro  na  instauração  da  Nomenclatura

Gramatical Brasileira em 1958, com o intuito de padronizar da terminologia gramatical

do Brasil, rechaçando e deslegitimando as discussões sobre a língua e as posições dos

autores de gramática citados na segunda fase, o que,  segundo Orlandi (2000, 2002),

acarretou em uma política de controle do estado incidindo “na relação institucional do

brasileiro com a língua nacional, via gramática, pela uniformização da terminologia”
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(ORLANDI, 2002:160). 

Segundo  Dias  (1996,  2001),  nas  décadas  de  1930  e  1940  ganham  força  as

discussões sobre a língua no Brasil e a atribuição de um nome ou determinante a ela,

tendo  circulado  ideias  e  saberes  linguísticos  vinculados  à  formação  do  nacional.  A

flutuação do denominar a língua no Brasil, segundo Guimarães (2011), é cortada pelo

acontecimento discursivo que marca o nome “língua portuguesa” para a língua  nacional

do Brasil, em 1946, com o documento Denominação do idioma nacional do Brasil46.

É neste  período que Mário de Andrade  exerce  a  chefia  do Departamento  de

Cultura,  promovendo  pesquisas  pioneiras  na  geografia  linguística,  em parceria  com

Antenor Nascentes. Além do Laboratório de Fonética experimental, visando o registro

fonográfico de falares  em diferentes  regiões  do Brasil,  os  autores  organizaram o 1º

Congresso de Língua Nacional Cantada, em 1937. Será analisado o lugar de filólogo em

Mário de Andrade, bem como os efeitos deste lugar na autoria.

Nesta  profusão  de  sentidos  para  a  língua  do/no  Brasil,  é  estabelecida  uma

correspondência  entre  Mário  de  Andrade  e  outros  autores  que  ocupam  um  lugar

abalizado para dizer sobre a língua. Inclusive, vale destacar que Sousa da Silveira, um

dos correspondentes, também pode ser analisado no funcionamento do autor-gramático.

Conforme será visto nas análises, na troca entre dizeres sobre a escrita literária em se

fazendo,  comparecem  saberes  materializados  em  instrumentos  linguísticos,  como

gramáticas e artigos de filologia, ventilados a partir de um nome de autor. É instaurada

no arquivo uma tensão entre os lugares discursivos em que transitam os correspondentes

na disputa pelo discurso sobre a língua. Averiguaremos com as análises que posições se

inscrevem em Andrade e em seus correspondentes, de modo a depreender se o dizer do

autor  sobre  a  língua  filia-se  a  uma  formação  discursiva  dominante,  positivista,

coabitando com as formações discursivas lusitana e brasileira, no duelo pelo discurso

sobre a língua do/no Brasil.

Como se pode depreender, no interstício da História das Ideias Linguísticas e da

Análise de discurso tem sido estabelecido um terceiro campo de saber: o da História das

Ideias  Linguísticas  agasalhada  pela  Análise  de  discurso,  lugar  teórico  para  se

compreender os discursos sobre língua, ou seja, as discursividades sobre tudo aquilo que

seja  da  ordem da  língua  e  seus  processos  de  inscrição  na  materialidade  mesma da
46O documento foi elaborado por membros da Academia de Letras e da Academia de Filologia, destacando o relator
Sousa da Silveira (um dos correspondentes de Mário de Andrade), o Inspetor geral do Ensino Militar, os Reitores da
Universidade do Brasil e da Universidade Católica e o presidente da Associação Brasileira de Imprensa.
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língua, em sua fluidez do opaco e do equívoco. Neste campo, tanto a História das Ideias

Linguísticas foi atravessada pela Análise de discurso como a Análise de discurso foi

perpassada  pela  História  das  Ideias  Linguísticas.  Não  passaram incólumes.  Seja  no

desenvolvimento  teórico  e  nos  procedimentos  de  análise,  ambas  sofreram

deslocamentos que engendraram a constituição deste campo de saber a que me refiro.

Este campo é também um lugar de produção discursiva, lugar institucional e acadêmico,

onde tem sido edificado por pesquisas da UNICAMP, da UFF, da UFGRS, dentre outras

universidades brasileiras. 

2.4) Mobilizando noções para uma análise: arquivo, autor, lugar e posição discursiva

e correspondência.    

Após a apresentação do campo teórico no qual a pesquisa se inscreve, de modo a

sustentar o percurso da leitura dos gestos do arquivo Mário de Andrade e os dizeres

sobre a língua no Brasil, aprofundaremos a seguir algumas noções mais específicas. De

modo a compreender os caminhos do sujeito no discurso, levantaremos as noções de

lugar social, lugar discursivo e posição-sujeito47. Traremos a noção de arquivo na escrita

da história48 , para aventarmos a reterritorialização do arquivo  pela Análise de discurso

para formular a noção de arquivo discursivo49.  Em seguida,  articularemos a  função-

autor, o nome de autor e o nome próprio pela Análise de discurso50,  para analisar o

funcionamento do nome de autor onde transitam lugares discursivos e posições-sujeito

no arquivo discursivo. Relacionaremos também a função-autor com a noção de discurso

fundador51.

 A partir de nosso lugar como analista de discurso, mobilizaremos outros campos

disciplinares, de modo a compreender um dizer sobre a formação do arquivo Mário de

Andrade pelo Instituto de Estudos Brasileiros em uma dada filiação teórica. É assim que

veremos uma conceituação dos arquivos privados e literários52  e a formação do arquivo

Mário de Andrade consoante os estudos literários53, trazendo, a seguir, a constituição em

47PÊCHEUX, 2009 [1988]; ORLANDI, 2007 [1996], 2009; GRIGOLLETO, 2005,2008
48NORA, 1993 [1984], FOUCAULT, 2008 [1969]) FARGE, 2009 [1989]
49PÊCHEUX, 2011[1982]; MARIANI, 2010; ROMÃO, 2011; ROMÃO, FERREIRA, DELA-SILVA, 2011

50FOUCAULT,  2012  [1992];  HAROCHE,  1992  [1984];  PÊCHEUX,  2009  [1988]; ORLANDI,  2007  [1996],
2009[1999], PFEIFFER, 1995; LAGAZZI, 2010 
51 ORLANDI, 1993
52NOUGARET, 1999, 2002; PROCHASSON, 1988; MARQUES, 2007
53LOPEZ, 2011[1983], 2003
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arquivo  do  corpo  da  correspondência  de  Mário  de  Andrade  a  partir  os  estudos

literários54. Vale ressaltar que, como a presente tese reside em um campo teórico que

também se lança na análise das discursividades na produção dos conhecimentos,  ao

mobilizar  os  dizeres  dos  estudos  literários  sobre  o  arquivo  Mário  de  Andrade,

inevitavelmente, o analista de discurso é levado a produzir gestos interpretativos sobre

os campos disciplinares de gestão de arquivos. 

 Em seguida, será proposta uma análise da correspondência do ponto de vista

discursivo55,  de  modo  a  ler   os  efeitos  no  sujeito  do  funcionamento  discursivo  da

correspondência materializado na língua, o que será alcançado com a leitura das cartas

de Mário de Andrade e seus missivistas no capítulo de análise. No término do capítulo

teórico-metodológico, mobilizaremos o funcionamento da projeção de uma memória de

futuro56, de modo a compreender uma herança e construção em Mário de Andrade57.

2.4.1) Lugar social, lugar discursivo e posição discursiva.

Cabe  trazer  mais  aprofundadamente  a  diferença  entre  lugar  social,  lugar

discursivo  e  posição-sujeito  para  a  Análise  de  Discurso.  Antes,  compartilharei  uma

experiência  durante  o  estágio  de  doutorado  sanduíche,  a  qual  me  auxiliou  a

compreender essas noções.

Uma das coisas mais substanciais que a possibilidade de estudar em Paris me

proporcionou  consiste  no  fato  da  cidade  abrigar  grandes  centros  culturais,  museus,

galerias de arte, bibliotecas, arquivos. Na minha afeição, posso dizer, constitutiva às

artes visuais,  fui  embevecida por  um acesso à Courbet,  Monet,  Picasso,  Kandinsky,

Miró, Joseph Beyus, Anselm Kieffer, Anish Kapoor, etc.. E foi justamente pelo trabalho

de Anish Kapoor, na exposição Dynamo (2013)58, no Grand Palais, que me ajudou a

compreender melhor o que eu lia em Análise de discurso sobre o funcionamento do

lugar  social,  do  lugar  discursivo  e  da  posição-sujeito  no  interdiscurso,  pela

materialidade visual.

Do  lugar  de  visitante,  de  espectadora  da  exposição,  logo  na  entrada,  fui

54CANDIDO, 1963; LOPEZ, 2011[1983], 2003, DEMÉTRIO, 1998, MORAES, 2007
55 FOUCAULT, 2012[1992]; SOUZA, 1998; LEAL, 2012
56RICOEUR, 1997; LE GOFF, 1990; MARIANI, 1998
57 Jobim, 2010
58 http://www.grandpalais.fr/en/event/dynamo
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interpelada a defrontar-me com uma obra sem nome, de Anish Kapoor (1990)59: três

totens,  três  objetos  de  um  azul  escuro,  profundo  e  denso,  três  espelhos  côncavos,

maiores do que qualquer um que ocupasse o lugar de visitante, dispostos um de frente e

outros nas laterais. O espectador passa a ocupar um lugar de leitor na materialidade da

escultura, sendo impelido por um azul próximo e imperativo, ao mesmo tempo, por um

horizonte que não se pode captar,  a colocar-se entre os três objetos. Um outro visitante

também  era  levado  a  ocupar  o  lugar  de  espectador,  previsto  pelo  efeito  leitor  na

materialidade da escultura. Na captura de comentar sobre o azul de frente, o lugar de

leitor na concavidade do espelho produz um efeito da própria voz ressoar no corpo,

como se o corpo estivesse distante, perdido no horizonte do espelho. Mas o visitante não

está sozinho. Um outro visitante também levado pelo lugar de leitor a falar e a voz

também ressoa em si, mas adentra o outro, cuja voz também passa a habitar. Conforme

os visitantes se movem para o encontro com os objetos laterais, dando-lhes as costas,

estando de frente para outro visitante ou em lado oposto, ou seja, a partir da posição que

são levados a ocupar pelo espelho azul no lugar de leitor, as vozes fazem uníssono, se

mesclam, se repelem, se confundem no corpo. No cruzamento sem distinção entre as

vozes, o sujeito perde a propriedade de sua voz pela simbiose com a voz do outro, no

efeito produzido por uma obra sem nome.

Segundo Orlandi (2009), “o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do

que ele diz”, por se referir ao lugar que um sujeito ocupa em determinada sociedade,

exprimindo suas relações hierárquicas de força: o lugar do médico não é o mesmo do

paciente;  do  professor  difere  do  lugar  do  aluno;  o  lugar  do  patrão  confere  uma

possibilidade de fala  ao sujeito  que não se imprime,  muitas  das vezes,  no lugar  do

empregado. Como já foi citado em Pêcheux (2010 [1990]), a formação ideológica em

uma formação social interpela os sujeitos a exercerem práticas em determinados lugares

sociais,  o  qual  deriva  da noção de classe no materialismo.  E essa  determinação do

sujeito é resultante da luta de classes em uma formação social. Seria, por exemplo, o

lugar de visitante na exposição descrito acima.   

Dessa  forma,  Mário  de  Andrade,  Sousa  da  Silveira,  Manuel  Bandeira  e  Pio

Lourenço ocupam diversos lugares sociais de onde se está autorizado a dizer sobre a

língua,  em uma formação  social  que  confere  esse  privilégio  aos  homens  de  letras,

forjados por essa formação. Ou seja, do lugar de literato, de filólogo, de gramático, de
59 http://anishkapoor.com/63/Untitled.html
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professor,  como  veremos,  os  saberes  sobre  a  língua  são  assinalados  por  uma  certa

legitimidade  produzida  pela  formação  social.  Contudo,  isso  não  significa  que  as

posições sobre a língua no lugar do homem de letras possam ser reconhecidas ou estar

isentas de censura ou silenciamento na formação de um discurso sobre a língua do/no

Brasil. 

Sobre  o  lugar  social  pairam  formações  imaginárias,  ou  seja,  efeitos  que

produzem imagens  para  um lugar  ou para  um autor  projetadas  no discurso,  não  se

atendo necessariamente a uma prática ou a um autor empíricos. Como afirma Orlandi

(2009) “são essas projeções que permitem passar das situações empíricas – os lugares

dos sujeitos – para as posições dos sujeitos no discurso. Essa é a distinção entre lugar e

posição.”(ORLANDI: 2009, 40). São as posições que significam na cadeia do discurso,

por se relacionarem à memória, a uma rede de dizeres, ligando-se às condições sócio-

histórico-ideológicas  de  produção do discurso.  Assim,  essas  imagens  podem formar

posições distintas das esperadas por um lugar: Orlandi cita o exemplo de um “operário

falando do lugar do patrão” (ORLANDI: 2009, 40).  Na passagem para o discursivo, os

lugares são efeitos produzidos por determinadas formações discursivas. Neste caminho,

Grigoletto (2007:129) denomina como lugar discursivo, o qual “é determinado não só

pelo lugar social, mas também pela estrutura da língua, materializada no intradiscurso”,

relacionando-se,  assim,  à  ordem de  constituição  do discurso.   Conforme Grigolleto

(2008):

tanto o lugar discursivo é efeito do lugar social, quando o lugar
social não é construído senão pela prática discursiva, ou seja,
pelo efeito do lugar discursivo. Isso significa dizer que ambos,
lugar social e lugar discursivo, se constituem mutuamente, de
forma  complementar,  e  estão  relacionados  à  ordem  de
constituição do discurso. Um não é anterior ao outro, já que um
necessita do outro para se instituir. O lugar social só se legitima
pela prática discursiva, portanto, pela inscrição do sujeito num
lugar discursivo. E o lugar discursivo, por sua vez,  só existe
discursivamente porque há uma determinação do lugar social
que  impõe  a  sua  inscrição  em  determinado  discurso.
(GRIGOLETTO, 2008: 56) 

Voltemos à obra de Kapoor. Na materialidade de um objeto sem nome, o sujeito

passa do lugar social de visitante, para o lugar discursivo de leitor de uma arte visual,

sendo  conduzido,  pela  materialidade,  a  se  mover  de  modo  a  sentir  os  efeitos  em
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diferentes posições, do dizer do outro em si e da perda do que seria o seu dizer, no

outro. Esse objeto sem nome, o interdiscurso, consiste na possibilidade de trânsito entre

lugares, onde  as posições deslizam  no interstício das formações discursivas.

Portanto,  é  preciso  considerar  que  o  lugar  social  também  é  uma  prática

discursiva que remonta a uma dada formação social  e, ao projetar imaginários, produz

lugares  discursivos.  Considerando que as  práticas  discursivas  são determinadas  pela

formação social,  interpelando o sujeito a ocupar certo lugar social,  propomos que o

lugar discursivo consiste na materialização no arquivo discursivo da interpelação do

sujeito  a ocupar um lugar no discurso,  filiando-se a  uma dada formação discursiva.

Como discutimos anteriormente,  tanto a função-autor como o efeito-leitor produzem

imaginários em relação a essas práticas.

Sugerimos  aqui  que é  possível  se  depreender  um  lugar  discursivo  no

funcionamento do arquivo discursivo, através das formações imaginárias sobre o lugar

discursivo produzidas pelo efeito leitor no arquivo. Isto implica em duas questões: um

lugar  discursivo  pode ser  compreendido  a  partir  de  um procedimento  de  leitura  do

arquivo  discursivo;  pelo  efeito  leitor,  são  projetados  imaginários  para  um  lugar

discursivo  no  arquivo.  Desta  maneira,  é  possível  ler  o  funcionamento  do  lugar

discursivo na materialidade da língua, pela materialidade do arquivo, por meio do que

foi recortado para a análise do intradiscurso, da pele da língua a ser lida no gesto do

analista. Desta forma, o analista ocupa um lugar de leitor no arquivo discursivo. Com a

leitura  do  arquivo  Mário  de  Andrade  de  dizeres  sobre  a  língua  do/no  Brasil,

consideramos que o sujeito é interpelado pela formação discursiva a ocupar um lugar

discursivo para dizer sobre a língua.   No caso dos correspondentes,  são diversos os

lugares de poder  professar  sobre a  língua,  abalizados pela  função-autor. Derivam aí

posições  diversas  e  contrapostas  no  mesmo  dizer,  que  apontam  justamente  para  a

porosidade da formação discursiva no arquivo.

 É preciso, antes ainda, mobilizar a noção de arquivo e de autor com a questão

do lugar e da posição-sujeito para que se possa compreender melhor o funcionamento

do discursivo nas correspondências de Mário de Andrade.
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2.4.2) A noção de arquivo na escrita da história, o “arquivo de si” e o arquivo para a

Análise de discurso.

Um arquivo é lido e compreendido por um sujeito a partir de algum lugar social

e,  quando analisamos o intradiscurso,  podemos verificar  que no lugar  discursivo se

inscrevem posições discursivas para promover saberes sobre o arquivo filiados a um

campo disciplinar. Para compreendermos a noção de arquivo em Análise de discurso,

faz-se necessário adentrar, ainda que rapidamente, no campo que problematiza a história

como um procedimento de escrita, com enfoque na discussão sobre arquivo. É preciso

ter em vista que a reterritorialização da noção de arquivo pela Análise de discurso foi

empreendida  por  Pêcheux  na  leitura  da  nova  história.  Ao  esclarecer  sobre  uma

perspectiva  de olhar  para a  história  advinda  da  École des  Annales,  Le  Goff (1990)

afirma  o papel do documento na construção de uma história que não é feita de fatos

reais e incontestáveis, mas que advém dos modos de escrita da história pelo historiador.

Ou melhor:

do mesmo modo que se fez no século XX a crítica da noção de
fato histórico, que não é um objeto dado e acabado, pois resulta
da construção do historiador, também se faz hoje a crítica   da
noção de documento, que não é um material bruto, objetivo e
inocente, mas   que exprime o poder da sociedade do passado
sobre  a  memória  e  o  futuro:  o  documento  é  monumento
(Foucault e Le Goff). (Idem, 1990: 10)

Deste  modo,  os  estudos  da  história  passaram  a  compreender  o  arquivo  no

exercício de uma arqueologia (FOUCAULT, 2008 [1969]),  em formas de controle e

domínio  da  história  e  da  memória  impetrados  por  campos  disciplinares  de

conhecimento.  Como  ensina  Nora  (1993  [1984]),  cada  sociedade  é  conduzida  pela

tentativa de retenção dos efeitos da história em um documento, na comemoração de

fatos,  na  construção  de  monumentos  sobre  personalidades  e  marcos  históricos,  no

impulso de organizar a história em museus, bibliotecas e arquivos. Ou seja, a sociedade

produz (e é afetada por) “lugares de memória”. Segundo Nora (1993 [1984]):

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não
há  memória  espontânea,  que  é  preciso  criar  arquivos,  que  é
preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar
elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são
naturais. (…) Sem vigilância comemorativa, a história depressa
os varreria. São os bastiões sobre os quais se escora. Mas se o
que  eles  defendem  não  estivesse  ameaçado,   não  se  teria,
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tampouco,  a  necessidade  de  construí-los.   Se  vivessemos
verdadeiramente  as  lembranças  que  eles  envolvem,  seriam
inúteis.  E se,  em compensação,  a  história  não  se  apoderasse
deles para deformá-los,  transformá-los,  sová-los,  petrificá-los,
eles não se tornariam lugares de memória. É este vai e vem que
os  constitui,  momentos  da  história  arrancados  do
movimento da história, mas que lhe são devolvidos.(NORA,
1993: 13 [1984], grifo nosso)

Para Nora (idem), portanto, os arquivos, bibliotecas, museus e comemorações

são “lugares de memória” que, se de um lado, agem como uma espécie de fossilização

da história, de outro, são afetados pelo próprio fluir da história, em sua contradições e

impasses.  A história  constitui  o  arquivo,  por  meios  de  produção  do  conhecimento,

gestando documentos e monumentos como tesouros da memória, formando “lugares de

memória”.  Compreendemos pela  Análise  de discurso que o arquivo e  os lugares  de

memória escondem um silenciado, resguardando as tensões da história sob um efeito de

unidade. Porém, a memória discursiva se inscreve no arquivo, possibilitando pelo gesto

de leitura uma emergência de posições discursivas em tensão no interdiscurso.

 Na busca por uma análise dos sistemas coercitivos que tentam reger o fluir da

história, Foucault (2008 [1969]) estabelece uma arqueologia do saber, de modo a lidar

com o arquivo no discurso. No autor, o arquivo é considerado um “sistema geral da

formação e da transformação dos enunciados” (FOUCAULT, 2008: 148 [1969]), que,

no encontro com a noção de “lugares de memória”, se coroa algo como monumento,

como um acontecimento  singular,  encobrindo outros  dizeres,  a  partir  de  um campo

disciplinar.  Justamente  sobre  tal  filiação  disciplinar   Farge  (2009)  declara  sobre  o

trabalho com o arquivo: “Ler o arquivo é uma coisa; encontrar o meio de retê-lo é

outra” (idem: 22).  Isto quer dizer que o arquivo é uma prática discursiva atravessada

pelo lugar de quem lê,  de quem descreve, de quem organiza, a partir de um campo

disciplinar. Os caminhos de retenção de um arquivo são traçados pelas discursividades

que formam as disciplinas,  em luta pelo arquivo. Por outro lado, é constituído  pela

possibilidade de ruptura, encampando também o que não pode ser dito. Para Foucault

(idem):

O arquivo é, de início, a lei do que pode ser dito, o sistema que
rege  o  aparecimento  dos  enunciados  como  acontecimentos
singulares. Mas o arquivo é, também, o que faz com que todas
as coisas ditas não se acumulem indefinidamente em uma massa
amorfa, não se inscrevam, tampouco, em uma linearidade sem
ruptura  e  não  desapareçam  ao  simples  acaso  de  acidentes
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externos,  mas  que  se  agrupem  em  figuras  distintas,  se
componham umas com as outras segundo relações múltiplas, se
mantenham ou se esfumem segundo  regularidades específicas;
ele é o que faz com que não recuem no mesmo ritmo que o
tempo,  mas  que  as  que  brilham  muito  forte  como  estrelas
próximas venham até nós, na verdade de muito longe, quando
outras  contemporâneas  já  estão  extremamente  pálidas.  O
arquivo não é o que protege,  apesar de sua fuga imediata,  o
acontecimento  do  enunciado  e  conserva,  para  as  memórias
futuras, seu estado civil de foragido; é o que, na própria raiz do
enunciado-acontecimento  e  no  corpo  em  que  se  dá,  define,
desde o início, o sistema de sua enunciabilidade. O arquivo não
é,  tampouco,  o  que  recolhe  a  poeira  dos  enunciados  que
novamente se tornaram inertes e permite o milagre eventual de
sua  ressurreição;  é  o  que  define  o  modo  de  atualidade  do
enunciado-coisa;  é  o  sistema  de  seu  funcionamento.
(FOUCAULT, 2008: 147-148[1969])

Farge  (2009),  do  lugar  de  historiadora,  em  sua  pesquisa  sobre  os  arquivos

judiciários franceses nos Arquivos da Bastilha, busca relatórios sobre os anônimos da

história pelos delitos, crimes, assassinatos, furtos, no que é encoberto em um imaginário

de França iluminada pela revolução, possibilitando o comparecimento de dizeres sobre a

revolução “cujos autores, coagidos pelo fato, jamais imaginaram que pronunciariam um

dia” (idem, 2009: 15). Na escrita da história pelo arquivo, a autora afirma que o trabalho

de leitura de arquivo consiste em “não mais examiná-lo através do  relato sobre,  do

discurso de” (idem). Sobre as tensões no arquivo, permanece um sabor  que impulsiona

a leitura:

O sabor do arquivo é visivelmente uma errância por meio das
palavras  de  outro,  a  procura  de  uma  língua  que  salve  suas
pertinências.  Talvez  seja  mesmo  uma  errância  por  meio  das
palavras  de  hoje,  uma  convicção  pouco  razoável  de  que  se
escreve a história para não contá-la, para articular um passado
morto em uma linguagem e produzir a 'troca entre vivos'. Para
penetrar  em  um  discurso  inacabável  sobre  o  homem  e  o
esquecimento,  a  origem  e  a  morte.  Sobre  as  palavras  que
traduzem a implicação de cada um no debate social. (FARGE,
2009: 119)

Para  compreendermos  as  práticas  de  um sujeito  na  produção de seu  próprio

arquivo, como se nota em Mário de Andrade e em seus correspondentes, é necessário

trazer  ainda  as  formulações  de  Roudinesco  em  A  Análise  e  o  arquivo  (2006).

Roudinesco  analisa  duas  formas  de  relação do sujeito  com o “arquivo  de  si”,  dois
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modos de uma prática narcísica do que Foucault denomina “culto de si”: pelo excesso e

pela falta. Sobre a relação entre sujeito e arquivo, no excesso e na ausência, Roudinesco

(2006) afirma:

se tudo está arquivado, se tudo é vigiado, anotado, julgado, a
história como criação não é mais possível: é então substituída
pelo  arquivo  transformado em saber  absoluto,  espelho  de  si.
Mas se nada está arquivado, se tudo está apagado ou destruído,
a história tende para a fantasia ou o delírio, para a soberania
delirante  do  eu,  para  um  arquivo  reinventado  que  funciona
como dogma (ROUDINESCO, 2006:9).

 

Para  trabalhar  a  questão  do  excesso,  a  autora  busca  em Freud  os  gestos  de

organização de um arquivo sem fim, que transborda em manuscritos, ensaios, artigos,

cartas,  ou seja, uma prática narcísica preocupada em deixar informações sobre si. Uma

outra forma do arquivo de si é a questão da falta do arquivo,  que Roudinesco encontra

em Lacan. Tal falta de arquivo é interpretada pela autora tendo em vista que Lacan

professava os seminários oralmente, não tendo deixado manuscritos nem documentos

em um arquivo, constituindo também uma prática narcísica pela ausência, pela falta, na

produção de um arquivo a ser construído pelo vestígio, pelo rastro. 

Mário de Andrade é certamente um exemplo da prática do arquivo de si pelo

excesso.  O autor reuniu e produziu um gesto de organização sob uma biblioteca com

cerca de dezessete mil livros, um arquivo com quase oito mil cartas, uma coleção de

artes  plásticas  e  outra  de  música,  manuscritos,  fichas  de  estudos,  dentre  outros.

Explicitaremos posteriormente o funcionamento do arquivo de si em Mário de Andrade,

inclusive,  trazendo dizeres sobre o arquivo de si  materializados na correspondência.

Mas adiantamos que entendemos que a prática do “arquivo de si” é possibilitada pela

função-autor, já que é no efeito de legitimidade da autoria no sujeito, fazendo equivaler

o nome próprio e o nome de autor60, que de um nome de autor pode ser projetado um

arquivo mirando um futuro. 

Mobilizando  as  reflexões  sobre  o  arquivo  na  história  e  em  Foucault

resumidamente trazidas aqui, a Análise de discurso reterritorializa a noção de arquivo

discursivo,  a partir  do entremeio que constitui  o postulado de Pêcheux.  Em “Ler o

arquivo hoje”, Pêcheux entende o arquivo como “campo de documentos pertinentes e

disponíveis sobre uma questão” (PÊCHEUX, 2010: 51 [1994]) e propõe  o estudo das

60  Trabalharemos a questão do funcionamento do nome próprio e do nome de autor na próxima seção.
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práticas  históricas  que  envolvem o  arquivo  como  sistemas  de  leitura,  analisando  o

processo de reunião de documentos em um arquivo e a historicidade do armazenamento

e da leitura das informações. Com isso, Pêcheux (2010 [1994]) trata da divisão social do

trabalho de leitura dos arquivos ligada aos aparelhos de poder, como na Idade Média,

tempo em que havia clérigos autorizados a ler e conferir autoria em seus nomes às obras

e, em um patamar inferior, outros a quem cabia exercer apenas o papel de copistas,

escrivães ou classificadores das obras e, ainda, aqueles que eram proibidos de qualquer

acesso às bibliotecas (e vem a lembrança de O nome da rosa, de Umberto Eco!). Nesta

divisão social da leitura, vão se estabelecendo as diferenças entre as leituras que são

legítimas (legitimadas), entre quem pode acessar e produzir estas leituras – o que se

relaciona à questão da autoria,  ao modo de organização das bibliotecas, à disposição

dos bancos de dados e à catalogação dos arquivos. Tais modos de lidar com o arquivo,

conforme  Pêcheux,  “constituem também uma  leitura,  mas  uma  leitura  impondo  ao

sujeito-leitor seu apagamento atrás da instituição que o emprega” (PÊCHEUX, 2010: 51

[1994]). 

Dessa  maneira,  o  efeito  de  que  um  arquivo  ou  biblioteca  existe

independentemente de um gesto de seleção de um sujeito, por carregar o nome de uma

determinada  instituição,  produz  um  efeito  de  neutralidade  da  seleção,  gerando

apagamentos  de  dizeres  e  saberes  ao  mesmo  tempo  em  que  legitima  os  autores

escolhidos.  Mariani  (2010)  afirma  que  o  arquivo  é  atravessado  por  uma  ilusão  de

completude, de tudo comportar sobre uma dada instituição. Como dissemos, é o caso do

arquivo Mário de Andrade, administrado pelo Instituto de Estudos Brasileiros, na USP,

que analisaremos na próxima parte.

Cabe adiantar dos estudos literários sobre o arquivo Mário de Andrade,  mais

aprofundados  posteriormente,  a  formação  do  arquivo  das  correspondências.  Marcos

Antônio de Moraes (2007:146),  em sua análise  do arquivo das  correspondências  do

autor, no livro Orgulho de jamais aconselhar (2007), no apropriado título do capítulo O

Gosto do Arquivo: Correspondência Esparsa, expõe sobre o arquivo Mário de Andrade,

organizado  pelo  Instituto  de  Estudos  Brasileiros  (IEB),  na  USP. Mário  de  Andrade

arquivou  suas  cartas,  documentos,  anotações,  “um  imenso  material”,  tendo-os

catalogado  em fichas,  pastas  e  caixas,  como  o  Fichário  Analítico,  interditando  sua

consulta  até  cinquenta anos após sua morte.  O arquivo das cartas foi  trancado pela
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família em um cofre Bernardini desde 1968 e aberto apenas em 1995 pela Equipe Mário

de  Andrade  do  IEB,  que  o organizou em séries  e  o  administra  até  hoje.  Conforme

Moraes  (2007),  para  os  estudos  literários,  o  arquivo  dos  fundos  de  escritores  se

relaciona à vida literária e à temática de um autor. Além disso,  é preciso dizer que

Mário de Andrade produziu um gesto de organização do arquivo, ao desenvolver um

Fichário  Analítico,  conforme  Figueiredo61,  com  9.634  documentos  organizados  por

assunto,  um  Epistolário  para  organizar  suas  cartas,  e  a  catalogação  dos  livros  da

biblioteca pessoal. Sobre o arquivo Mário de Andrade, Moraes afirma:

Tomado nessa acepção integradora, o arquivo não perde a riqueza
das ligações entre  grupos de documentos metodologicamente
recortados  pelo  arquivista/pesquisador.  Nessa  perspectiva
devem ser observadas as vinculações da Série Correspondência
de Mário de Andrade com as outras séries do mesmo Arquivo
conservado no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade
de São Paulo. (MORAES, 2007: 147, grifo nosso)

Assim,  um  arquivo  foi  duplamente  instaurado,  em  dois  gestos  de  arquivo,

relacionados ao nome de autor. Tem-se o arquivo produzido pelo autor, cuja catalogação

está  materializada  no  Fichário  Analítico  e  no  Epistolário,  podendo  ser  incluída  aí

também a organização de sua biblioteca pessoal, na prática do que Roudinesco (2206)

denomina “arquivo de si”. Por outro lado, um outro gesto sobre o arquivo é produzido

pelo exercício do lugar de “arquivista/pesquisador”, uma reunião documental sobre um

nome  de  autor,  Mário  de  Andrade,  que   pode  ser  compreendido  como   princípio

organizador de um arquivo.  

Seguindo com Pêcheux (2010:51 [1994]), podemos ler na formação do arquivo

Mário de Andrade pelo IEB e pela prática do arquivo de si que foi configurado um

“campo de documentos”, reunido e organizado a partir de um tema, o próprio nome de

autor Mário de Andrade, compreendido como  a “questão” de que fala Pêcheux. É um

arquivo administrado pelo institucional no discurso, na busca por uma unidade, uma

reunião discursiva em um arquivo: tanto o Instituto de Estudos Brasileiros, na filiação

com um campo disciplinar sobre o arquivo; como o autor Mário de Andrade, na prática

do sujeito de um arquivamento de si.  Como será discutido,  há uma tensão entre os

gestos de organização do Arquivo Mário de Andrade, do arquivo pelo autor e do arquivo

pelo IEB. 

61 http://www.ieb.usp.br/marioscriptor_2/escritos/critica-genetica-antes-da-critica-genetica-no-arquivo-mario-de-
andrade.html
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Voltando à ilusão de completude esclarecida em Mariani (2010), cabe dizer que

o arquivo produz um efeito de totalidade, com o poder de conter todos os saberes e

ideias, uma “Arca da aliança”, segundo Derrida (2001), que funciona como reservatório

e  prisão  dos  conhecimentos  controlados  por  Deus.  Ou  como  os  poetas  Camões  e

Drummond,  que falam de uma “Máquina do mundo” guardiã de todo o saber humano.

Em Camões (1970), a deusa Thethys premia o herói Vasco da Gama com um breve

olhar para a esfera celeste, impossível de compreender em sua totalidade mesmo por um

herói valoroso, por ter sido “fabricada/ Assi foi do Saber alto e profundo, que é  sem

princípio  e  meta  limitada”  (CAMÕES,  1970:  353,  grifo  meu).  Em Drummond,  a

Máquina  se oferece  ao poeta,  que “pela  mente exausta  de mentar”  (DRUMMOND,

2001: 281), sabe do risco de perder-se nos labirintos da memória. Com isso, tem-se a

ilusão de que o arquivo Mário de Andrade contém e guarda tudo que se refere ao autor –

o “imenso material” de que fala Moraes (2007), sendo o IEB a instituição autorizada por

manter, administrar e publicar o arquivo.

 Do lugar de analista de discurso, vale ressaltar também que o procedimento de

leitura de um arquivo na Análise do Discurso se diferencia do da investigação da vida

literária. Sobre a relação entre sujeito e arquivo na Análise de discurso, Romão (2011)

afirma:

Tal campo teórico não diria respeito a um grupo de documentos
físicos  a  serem  guardados,  mas  a  um  campo  discursivo  de
documentos  ligados  a  zonas  da  memória  do  dizer  a  que  o
sujeito do discurso teve acesso antes em algum lugar. Ou seja,
espaços de dizer a que ele já se submeteu anteriormente, enfim,
a regiões do já-lá às quais se filiou em outros momentos e nas
quais  buscou  uma  ‘voz  sem  nome’  para  significar-se.
(ROMÃO, 2011: 105)

Deste modo, a leitura e a formação de um arquivo para a Análise de discurso

consistem em um gesto interpretativo do pesquisador, fundamentado, segundo Pêcheux

“sobre o fato teórico que constitui a existência da língua como materialidade específica”

(PÊCHEUX, 2010:56[1994]), não se restringindo, portanto, à reunião documental: é um

trabalho  de  análise  pautado  na  observação  dos  efeitos  de  sentido  circunscritos  na

materialidade  linguística  do  arquivo.  Este  gesto,  atravessado pelo  ideológico  e  pelo

inconsciente,  para  a  Análise  de  discurso,  está  sujeito  ao  equívoco,  às  falhas,  ao

deslizamento  de  sentidos  na  própria  materialidade  do  trabalho  do pesquisador. Está
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sujeito  também  aos  procedimentos  do  arquivo,  do  que  é  arquivado,  do  como  é

arquivado e por quem: isto está marcado na língua do arquivo. Continua Pêcheux:

É esta relação entre  língua como sistema sintático intrinsecamente
passível  de  jogo,  e  a  discursividade como  inscrição  de  efeitos
linguísticos materiais na história, que constitui o nó central de um
trabalho de leitura de arquivo. (...) É a existência desta materialidade
da língua na discursividade do arquivo que é urgente se consagrar: o
objetivo é o de desenvolver práticas diversificadas de trabalhos sobre
o arquivo textual, reconhecendo as preocupações do historiador tanto
quanto as do linguista ou do matemático-técnico em saber fazer valer,
face aos riscos redutores do trabalho com a informática – e, logo,
também nele – os interesses históricos, políticos e culturais levados
pelas práticas de leitura de arquivo. (PÊCHEUX, 2010: 59 [1994])

Segundo Pêcheux  (2010 [1994]),  as  práticas  de  leitura  dos  arquivos  ficaram

rechaçadas mesmo nas pesquisas memorialistas, filosóficas ou literárias que de alguma

forma lidavam com arquivos. O autor compreende então que cabe a Análise de discurso

investigar 

a  história  deste  sistema  diferencial  dos  gestos  de  leitura
subjacente, na construção do arquivo, no acesso aos documentos
e a maneira de apreendê-los, nas práticas silenciosas das leituras
espontâneas reconstituíveis a partir de seus efeitos na escritura:
consistiria  em marcar  e  reconhecer  as  evidências  práticas  que
organizam  essas  leituras,  mergulhando  a  ‘leitura  literal’
(enquanto apreensão do documento) numa leitura interpretativa –
que já é uma escritura. (PÊCHEUX , 2010: 51 [1994]).

No artigo A contrapelo – incursão teórica na tecnologia - discurso eletrônico,

escola,  cidade,  Orlandi  (2010)  estabelece  a  distinção entre  memória  interdiscursiva,

memória institucional e memória metálica.  A memória interdiscursiva consiste no já

dito, no irrepresentável que constitui a linguagem e o discurso. A memória institucional

ou memória de arquivo refere-se àquela documentada pelas instituições, que dispõe do

poder  de regulamentar, legitimar e,  concomitantemente,  silenciar  e  apagar  saberes e

discursos. Já a memória metálica liga-se às novas tecnologias e mídias de linguagem,

caracterizando-se pelo efeito de quantidade,  do excesso de informação,  “que não se

produz pela historicidade, mas por um construto técnico (televisão, computador, etc.)”.

(ORLANDI,  2010).  Vale  ressaltar  que,  embora  a  memória  de  arquivo  e  a  metálica

produzam um efeito de abrigar um todo e de imunidade da falta – um arquivo que tudo

contém, um veículo apto a tudo dizer -, a memória interdiscursiva atravessa e constitui,

pelo equívoco e pela historicidade, o institucional e o metálico. No que diz respeito ao
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elo entre arquivo e memória interdiscursiva, Romão contribui com a noção de arquivo

discursivo, compreendendo que “o arquivo funciona como montagem de uma memória,

como bricolagem de diferentes materialidades para compor uma construção de dados

pertinentes a um órgão” (ROMÃO, 2011: 99). 

Quanto  à  administração  da  memória  de  arquivo,  Mariani  (2010)  relaciona  o

funcionamento  do  arquivo  com  o  funcionamento  do  Estado,  através  do  “gesto  de

controle  e  organização  dos  arquivos  ...  em  busca  de  regularizações  na  gestão  da

memória  histórica”  (MARIANI,  2010:  3),  por  meio  da  instituição  à  qual  se  liga  o

arquivo,  promovendo  um efeito  de  engessamento  da  memória.  É  pelo  processo  de

paráfrase, de repetição, e pelos próprios gestos do arquivo, que os arquivos produzem

uma naturalização dos sentidos, apagando ou silenciando outros dizeres, filiando-se a

determinada  formação  ideológica.  A partir  de Mariani  (idem),  é  preciso  considerar

também  o  lugar  de  quem  tem  o  controle  (imaginário)  do  arquivo,  um  lugar  de

autoridade na gestão do arquivo. Deste lugar, exerce-se um papel de permitir acesso a

determinados  dados  e  a  outros  não,  legislando  sobre  o  que  seria  importante  ler  no

arquivo,  na  projeção  de  um  efeito  para  o  lugar  de  leitor  do  arquivo.  Sobre  este

funcionamento, analisam Romão, Ferreira e Dela-Silva (2011):

o arquivo se constitui a partir de uma conjuntura sócio-histórica
em que certas interpretações podem ser tomadas como únicas
pelo efeito ideológico de evidência, enquanto outras precisam
ser apagadas, tidas como indesejáveis; e opera justamente aí na
tensão entre o que pode e deve ser dito e o que pode e deve ser
arquivado para  circular  ao público ou para  dele  se  esconder.
(ROMÃO, FERREIRA, DELA-SILVA, 2011: 12)

A leitura de um arquivo organizado a partir do nome de um autor, como o é

Mário de Andrade, está atravessada por um discurso sobre este autor, por todo um peso

de imaginários, dizeres, formações discursivas que fluem deste nome e se inscrevem

nele. Assim, ler em Mário de Andrade uma arena onde se confrontam dizeres sobre a

língua no Brasil significa lidar (e lutar, por que não) com a movência de sentidos do

arquivo e no arquivo. É preciso lidar também com o gesto institucional sobre o arquivo,

tanto  em  relação  ao  Instituto  de  Estudos  Brasileiros,  na  administração  do  arquivo

público, como em relação ao funcionamento do arquivo de si em Mário de Andrade.

Portanto, o trabalho com arquivo em Análise de discurso consiste em lidar com o

funcionamento e com a própria construção do arquivo de pesquisa, sendo fundamental o
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“olhar opaco” (MARIANI, 2010) do pesquisador. Ou seja:

Esse  olhar  opaco  é  o  que  permite  que  o  pesquisador
desnaturalize as repetições ou se indague sobre as conexões e
remissões propostas pelo próprio sistema de catalogação. É no
manuseio  dos  textos,  ou seja,  é  na  leitura  dos  textos  que  se
efetua esse jogo de remissões,  mostrando para o pesquisador
que em um arquivo  nada  mais  há  do que discursividade em
estado  latente.  Em  outras  palavras,  no  conjunto  de  textos
arquivados,  e  no  conjunto  de  leituras  que  vai  fazendo,  o
pesquisador  se  depara  com  uma  dispersão  de  processos  de
produção  de  sentidos,  cabendo  a  ele,  pesquisador,  recortar  e
organizar  as  redes  de  enunciados  pertinentes  à  sua  temática.
(MARIANI, 2010: 4)

Deste modo, segundo a autora, o trabalho do analista do discurso com o arquivo

consiste  em  uma  leitura  da  historicidade  do  arquivo,  dos  processos  de

institucionalização  da  memória  interdiscursiva,  na  qual  se  inscreve  a  própria

discursividade  do  pesquisador  –  é  um trabalho  de  leitura  permeado  pelos  próprios

esquecimentos  do analista,  que não saberá  o porquê de sua própria  seleção,  de seu

recorte, “pois esse lugar de onde se fala é também o lugar de onde se esquece” (idem).

O trabalho do analista com a historicidade do arquivo, conforme Nunes (2005), consiste

em:

Trabalhar a historicidade implica em observar os processos de
constituição dos sentidos e com isso desconstruir as ilusões de
clareza  e  de  certitude.  Ao  mesmo  tempo,  trabalhar  a
historicidade  na  leitura  de  arquivos  leva  a  realizar  percursos
inusitados  ,  seguindo-se  as  pistas  linguísticas,   traçando
percursos  que  desfazem  cronologías  estabelecidas,  que
explicitam a repetição de mecanismos ideológicos em diferentes
momentos históricos, que localizam deslocamentos e rupturas .
Desse  modo,  o  arquivo  não  é  visto  como  um  conjunto  de
"dados"  objetivos  dos  quais  estaria  excluída  a  espessura
histórica, mas como uma materialidade discursiva que traz as
marcas  da constituição dos sentidos.  O  material  de arquivo
está  sujeito  à  interpretação  e,  mais  do  que  isso,  à
confrontação  entre  diferentes  formas  de  interpretação  e,
portanto, não corresponde a um espaço de "comprovação",
onde  se  suporia  uma  interpretação  unívoca." (NUNES,
2005, negrito nosso)

O  trabalho  com  o  arquivo  em  Análise  de  discurso  se  dá  no  olhar  para  a

historicidade inscrita  na materialidade da língua,  por meio da análise  das condições

sócio-histórico-ideológicas  que  produzem  e  encobrem  sentidos.  É  um   trabalho  de

leitura que não visa à comprovação de um fato empírico, de uma verdade, mas sim aos
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movimentos  da discursividade.  E a movência do arquivo é  dada por ele mesmo ser

abrigo do heterogêneo, do que há do outro no discurso de um sujeito (ROMÃO:2011,

110).  Tendo em vista  o  embasamento  teórico-metodológico  sobre  arquivo,  podemos

mobilizar a noção de autoria no discurso.

2.4.3) O funcionamento discursivo da autoria: uma proposta da relação entre arquivo

discursivo e autor.

Cabe trazer  agora a  discussão sobre a  noção de autor, compreendida em seu

funcionamento discursivo. Para tal, averiguaremos a noção em Foucault (2012[1992],

2010),  e a formulação sobre a função-autor em Análise de discurso, com Orlandi e

Guimarães (1988), Orlandi (2007[1996], 2009[1999]), Pfeiffer (1995) e Lagazzi (2010).

Traremos também a questão do funcionamento do nome próprio em Haroche (1992

[1984]) e Pêcheux (2009 [1988]), de forma a articular com o funcionamento do nome de

autor e com o arquivo, retomando a prática do “arquivo de si” conforme Roudinesco

(2006).

Na conferência  O que é um autor?,   Foucault (2012[1992], 2010) parte de um

enunciado de Becket - “Que importa quem fala, alguém disse que importa quem fala”

(BECKET apud Foucault (2012: 34[1992]) - para discutir um princípio ético do lugar

do  autor  na  formação  social  e  do  funcionamento  do  autor  no  discurso.  Conforme

Foucault (idem), o autor é uma instância discursiva, que não equivale ao escritor real

nem  ao  locutor  empírico.  Com isso,  Foucault  (idem)  afirma  que  o  autor  pode  ser

compreendido  na  cisão  entre  o  discursivo  e  o  empírico.  O filósofo  estabelece  uma

relação entre quatro critérios que norteiam a sua reflexão sobre o autor. O primeiro

critério refere-se ao nome de autor, que não pode ser analisado como um nome próprio

comum, devido a dois outros critérios: uma relação de apropriação e uma de atribuição.

O  segundo  critério,  a  apropriação,  consiste  em  um  efeito  de  que  um  autor  seja

responsável ou dono de um dizer em seus textos, como se fosse um inventor, um criador

sem relação com um já dito. A relação de atribuição, o terceiro critério, se configura no

processo de atribuição da autoria a um determinado nome de autor. O quarto critério é a

posição do autor, que se desdobra de várias maneiras. Foucault expõe a posição do autor

em relação a um lugar legitimado por uma disciplina ou classe social em uma dada
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sociedade , ou seja, uma “origem social ou posição de classe” que alçaria alguém a

autor é fruto de uma definição de autor pela crítica literária moderna (idem: 53). Por

outro lado, Foucault compreende então o autor em relação a uma tomada de posição em

um campo discursivo, na filiação a discursos que produzem, por exemplo, um campo

disciplinar, um terreno de saber. Tal tomada de posição do autor também se daria em

uma  ruptura  com  certos  discursos  de  modo  a  instaurar  dizeres,  em  uma  “posição

transdiscursiva” (idem: 83) que estaria contida em um nome de autor (idem: 45-46), o

que Foucault exemplifica com Platão, na antiguidade, e Marx e Freud, na modernidade.

Ao  sintetizar  a  articulação  entre  estes  critérios,  Foucault  define  a  função-autor,

concebida  como  um  funcionamento  do  autor  no  discurso,  um  procedimento  de

contenção do discurso em uma unidade, pelo nome de autor. Desta maneira: 

a função autor está ligada ao sistema jurídico e institucional que
encerra,  determina,  articula  o  universo  dos  discursos,  não  se
exerce  uniformemente  e  da  mesma  maneira  sobre  todos  os
discursos,  em  todas  as  épocas  e  em  todas  as  formas  de
civilização;  não  se  define  pela  atribuição  espontânea  de  um
discurso ao seu produtor, mas através de uma série de operações
específicas e complexas; não reenvia pura e simplesmente para
um  indivíduo  real,  podendo  dar  lugar  a  vários  “eus”,  em
simultâneo, a várias posições sujeito que classes diferentes de
indivíduos podem ocupar. (FOUCAULT, 2012[1992]: 56).

Com isso,  Foucault  diferencia  também o nome próprio do nome do autor:  o

primeiro relaciona-se ao “indivíduo real e exterior”; já o nome do autor caracteriza “um

modo de ser no discurso”, que “permite reagrupar um certo número de textos, delimitá-

los,  selecioná-los,  opô-los  a  outros  textos”  (FOUCAULT, 2012:  45  [1992]).  Desse

modo, o agrupamento de vários textos a determinado nome de autor reflete a “relação

de homogeneidade, de filiação, de mútua autentificação, de explicação recíproca ou de

utilização concomitante” (idem).  Foucault afirma que não se pode atribuir o nome de

autor a todo discurso, por exemplo, discursos cotidianos não seriam dotados de autor e

sim de um sujeito do enunciado. O nome de autor liga-se a discursos que recebem um

estatuto em uma dada cultura (idem). Portanto, ao falar em Mário de Andrade, deve-se

atentar para o funcionamento discursivo deste nome em relação à categoria discursiva

do autor. O “estatuto” de que fala Foucault compreendemos como os lugares sociais

exercidos pelos missivistas, ou seja, as práticas sociais em que Mário de Andrade, Sousa

da Silveira, Manuel Bandeira e Pio Lourenço foram interpelados   pela formação social,
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a qual produz uma formação imaginária para um lugar de intelectual brasileiro. Este

movimento pode ser lido no arquivo pelo funcionamento dos lugares discursivos.

 A função-autor consiste em Foucault, portanto, na circulação de um conjunto de

discursos ligados a um nome de autor em determinada sociedade, ou seja, é juntamente

com o comentário e a disciplina, um dos “procedimentos de limitação dos discursos”

(FOUCAULT,  2010:63).  Foucault  assinala  que  a  função-autor  inscreve  um  nome

próprio  em  uma  legitimidade,  por  estar  vinculada  a  um  “sistema  jurídico  e

institucional”(idem), com o caráter normatizador, de controle do discurso. Com isso, do

autor incide, por meio dos efeitos produzidos pela reunião do que seria sua obra, na

formação de toda uma rede de discursos, gerando uma “instauração de discursividade”

(idem).  Ou  seja,  para  Foucault  (2012  [1992],2010),  a  função-autor  não  se  atém  à

criação,  é  um  princípio  organizador  do  discurso  que,  por  instaurar  dizeres,  pode

produzir um acontecimento, o qual se dá 

sempre no âmbito da materialidade que ele se efetiva,  que é
efeito;  ele  possui  seu  lugar  e  consiste  na  relação  de
coexistência,  dispersão,  recorte,  acumulação,  seleção  de
elementos  materiais;  não  é  o  ato  nem  a  propriedade  de  um
corpo; produz-se como efeito de e em uma dispersão material.
(FOUCAULT, 2010:57-58)

  Como assinala Foucault, ainda que seja produzido um efeito de unidade pela

organização, pela contenção do dizer no nome de autor, produzindo um efeito de “lugar

originário da escrita” (FOUCAULT, 2012 :51 [1992]) no sujeito, a função-autor por

estar inscrita “em uma dispersão material”, é terreno para uma “pluralidade de eus”

(idem, 1992: 55), de posições-sujeito, no confronto das “classes diferentes de indivíduos

podem ocupar”. Retomaremos o nome de autor para Foucault (idem) posteriormente.

Vejamos a formulação da autoria pela Análise de discurso no Brasil. 

 Orlandi e Guimarães (1988) compreendem que o efeito de contenção em uma

unidade é produzido pela autoria no sujeito, ou seja, “a própria unidade do texto como

efeito discursivo que deriva a autoria”.  Assim, a função-autor  se daria  na ilusão no

sujeito de ser a “origem da textualidade” (idem, 1988: 61). Neste sentido, prossegue

Orlandi  (2007,  2009) designando a  função-autor  em seu efeito  de  esquecimento  no

sujeito, o que não é considerado em Foucault. Orlandi (2009) afirma que a relação de

dispersão caracteriza um elo entre  sujeito,  texto e  discurso, já que “o discurso é uma

dispersão de textos e o texto é uma dispersão do sujeito” (ORLANDI, 2009: 70[1999]).
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O  funcionamento  discursivo  da  autoria,  ao  incidir  na  tentativa  de  reunião,  de

organização  desta  materialidade  dispersa  em  uma  unidade,  é  produzido  por  uma

posição-autor que tomaria o sujeito. Este autor seria afetado pelo esquecimento nº1, por

se considerar a origem de seu dizer, e se constitui como uma prática social pela qual este

sujeito é responsável. Com isso, Orlandi reformula, à luz da Análise de discurso, a ideia

de autor foucaultiana, 

Para nós, a função-autor se realiza toda vez que o produtor da
linguagem se representa na origem, produzindo um texto com
unidade,  coerência,  progressão,  não-contradição  e  fim.  Em
outras palavras,  ela se aplica ao corriqueiro da fabricação da
unidade do dizer comum, afetada pela responsabilidade social
(ORLANDI, 1993); o autor responde pelo que diz ou escreve
pois é suposto estar em sua origem. Assim, estabelecemos uma
correlação  entre  sujeito/autor  e  discurso  /texto  (entre
dispersão/unidade, etc.). (ORLANDI, 2007: 69 [1996])

 Além disso, Orlandi sinaliza que o autor é falado pela anterioridade do dizer,

pela trama do interdiscurso, ou seja, a ligação de um dizer a um autor recobre que este

dizer encontra-se na teia  de outros dizeres,  filiando-se à memória interdiscursiva.  O

autor  consiste  então  em uma posição  discursiva,  a  posição-autor, onde um “projeto

totalizante do sujeito” (ORLANDI, 2009: 73[1999]) se realiza, onde se tem uma ilusão

de domínio de dizer pelo efeito de unidade e organização de um texto. Para Foucault

(2012[1992], 2010), como vimos, determinados discursos mais cotidianos não podem

ser  vinculados  a  uma  autoria,  como  receitas,  conversas,  bilhetes.  À  diferença  de

Foucault, Orlandi (idem) considera que a função-autor não necessariamente se vincula a

uma autoria específica, a um nome de autor, mas sim reside no efeito de um eu produtor

de um texto, organizador de uma unidade, acometido por uma responsabilidade pelo

dizer,  em uma ilusão de coerência na linguagem.  Deste modo, um sujeito pode ser

afetado de duas formas pela autoria: ao reter dizeres em um só, como se fossem de sua

pertença,  o  sujeito  assume uma posição-autor;  em contrapartida,  pelas  condições  de

produção nas quais um sujeito está inscrito, a assunção de uma posição-autor (idem:76)

pode lhe ser auferida ou negada.  Ou seja, a função-autor, em Orlandi, é entendida como

uma posição discursiva, não estando necessariamente vinculada ao funcionamento do

nome de autor.

No mesmo caminho de Orlandi, Pfeiffer (1995,2000) compreende a autoria na

produção interpretativa na escola, do lugar do aluno. Em Pfeiffer (1995), a autoria em
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relação ao aluno funciona de forma paradoxal: ao mesmo tempo em que atua como uma

forma  de  coerção,  de  exigência  da  escola,  o  aluno  é  interpelado  pela  instituição  a

produzir um texto, a escola não proporciona condições de assunção da autoria para o

lugar do aluno, ou seja, deste lugar, não é possível ocupar uma posição-autor.

Segundo  Lagazzi  (2010),  seguindo  o  traçado  por  Orlandi,  a  autoria  é

compreendida como uma assunção da responsabilidade do sujeito nas práticas sociais

do dizer, responsabilidade esta que, devido ao confronto de uma legitimidade do poder

dizer travada na arena da luta de classes, pode ser atribuída ou não de autoria. Ou seja:

responsabilizados  pelo  dizer  não  somos,  no  entanto,
reconhecidos como possíveis autores, no sentido de que nosso
dizer  possa  fazer  história.  Não falo  necessariamente  de  uma
história  pública  legitimada.  As  pequenas  histórias  podem ter
consequências inesperadas, abrindo para novas interpretações,
novas  possibilidades,  ainda  que  em  percursos  singulares.
(LAGAZZI, 2010: 99)

À distinção de Foucault, em Análise de discurso, a formulação sobre a autoria

compreende que esta pode se constituir em uma prática cotidiana da qual um sujeito,

por  estar  sujeito  a  determinada  formação  social,  pode  ou  não  assumir-se  na

responsabilidade por um dizer, sob o efeito da origem e do controle, colocar-se como

autor de um texto. É o que pode ser lido em Lagazzi (idem): “ser autor é estar na tensão

entre ser responsabilizado pelo dizer e assumir-se origem do texto, autorizando-se na

prática cotidiana da autoria” (idem: 100). Para Orlandi (1993:24), deve-se diferenciar

então a autoria da fundação de uma discursividade, promovendo rupturas e instalando

no  discurso  novas  formas  de  dizer,  subsumindo  outras.  Dessa  maneira,  Orlandi

distingue os “fundadores de discursos, e não apenas autores” (idem). É o que Orlandi

designa como discurso fundador, ou melhor:

é discurso fundador o que instala as condições de formação de
outros,  filiando-se à sua própria possibilidade,  instituindo em
seu  conjunto  um  complexo  de  formações  discursivas,  uma
região de sentidos, um sítio de significância que configura um
processo  de  identificação  para  uma  cultura,  uma  raça,  uma
nacionalidade. (ORLANDI, 1993: 24)

 Considerando a noção de discurso fundador e a de função-autor em Análise de

discurso,  questionamos:   se um autor  necessariamente produz um acontecimento no

discurso, instaurando um dizer sob o efeito de seu nome, porque a função-autor estaria

limitada a um efeito de responsabilidade do dizer produzido por uma interpelação do
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sujeito pela formação social? Como conceber uma autoria sem nome? Por outro lado,

não  seria  necessário  pensar  em  um  funcionamento  da  responsabilidade  discursiva

afetando em diferentes efeitos o sujeito? É o que nos diz o arquivo da tese: afinal, os

nomes  Mário  de  Andrade  e  Manuel  Bandeira,  para  focar  nos  mais  notórios

correspondentes,  promovem  um  efeito  de  notoriedade,  uma  evidência  na  literatura

brasileira - um professor pode arguir um aluno; ou, em conversa informal, do lugar de

leitor  de  língua  portuguesa,  pode-se  dizer:  mas  como  você  não  conhece  Mário  de

Andrade ou Manuel Bandeira? Ademais, um nome de autor, pelo efeito de reunião em

uma obra, produz um efeito de unidade do dizer que pode estar agregado a um efeito de

legitimidade em uma dada formação social, isto é, o nome de autor pode ser concebido

como um princípio organizador de arquivo. Ainda que o efeito de legitimidade sob um

nome de autor não seja produzido em condições contemporâneas a sua produção, um

efeito de unidade projeta no nome de autor um futuro imaginário pelo arquivo de si,

pelo guardar manuscritos, cartas, pinturas, ou  mesmo pela destruição deste arquivo. É o

que  funciona,  por  exemplo,  em nomes  de  autor  sob  um imaginário  do  maldito,  do

morrer na miséria, sem um reconhecimento em vida, imaginários ventilados por uma

outra formação social, a partir de um campo disciplinar, como a crítica literária.  Por

outro  lado,  pelo  que  vimos  em Orlandi  (idem),  Pfeiffer  (idem)  e  Lagazzi  (idem),  é

necessário pensar em como um sujeito pode ser interpelado por uma formação social a

exercer ou não uma responsabilidade pelo dizer, sem necessariamente ser afetado por

uma  ilusão  do  funcionamento  do  nome  de  autor.  É  o  que  denominamos  aqui  de

responsabilidade discursiva, a qual discutiremos depois de trabalharmos a relação entre

o nome próprio e o nome de autor. 

Assim, é preciso verificar como se daria a passagem do funcionamento do nome

próprio para um nome de autor no discurso. Cabe então trazer os efeitos produzidos

pelo nome próprio, em Pêcheux (2009[1988]) e Haroche(1992[1984]), para, retornando

a Foucault (2012[1992],2010), pensar nos modos de produção do discurso literário e da

autoria no nome de autor. Visamos propor, pela Análise de discurso, um olhar para o

funcionamento  do  nome de  autor  nas  práticas  dos  lugares  sociais,  projetados  como

lugares discursivos no arquivo, o que se refere a um procedimento de análise do arquivo

em relação a função-autor. Isto é, empreendida uma leitura da materialidade do arquivo

discursivo, pode ser analisado o funcionamento da relação entre o nome de autor com os
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lugares discursivos em que o sujeito é  interpelado a  ocupar e da tensa fluência das

posições-sujeito que residem nesta relação. Com isso, como será visto pelas análises,

não restringiremos o autor a uma posição-sujeito, mas a uma função onde se inscrevem

posições-sujeito no nome de autor, onde é estabelecida uma tensão com o efeito de

unidade  discursiva.  Pelo  nome  de  autor,  a  ilusão  de  controle  e  origem do  dizer  é

reduplicada no sujeito. Em contrapartida, no nome de autor residem posições sujeito em

tensão no discurso, entre o esvanecer e o fortalecer o efeito de unidade . Procuramos,

portanto, estabelecer um elo entre o funcionamento do nome de autor e a função-autor

em Análise  de discurso,  o que,  será  melhor  percebido com a leitura do capítulo de

análise, pelo que fala o arquivo.

Chamemos à baila o funcionamento do nome próprio em Análise de discurso

para, em seguida, analisarmos o nome de autor. Conforme Pêcheux (2009), 

Essa designação pelo nome próprio implica, correlativamente, a
possibilidade de designar ‘a mesma coisa’ por uma perífrase ...
o  que  significa  dizer  que  aos  nomes  próprios  ‘simples’
correspondem  necessariamente  nomes  próprios  ‘compostos’,
não  lexicalizados,  mas  sim  construídos  por  diversos
funcionamentos sintáticos, que podem ir de ‘o N que VN’ (onde
N representa um ‘nome comum’ como homem, cidade planeta
etc.) até ‘aquele que VN’ ou ‘o que VN’, em que todo apoio
lexical desaparece. (PÊCHEUX, 2009: 90 [1988])

A possibilidade  do  desmembramento  do  nome  próprio  em  nomes  comuns

ligados a outros sintagmas na cadeia sintática da língua incide no que Paul Henry (1992)

denomina pré-construído. Por um lado, no pré-construído, mora um efeito de evidência

produzido pelo encaixe sintático da determinação de um nome no intradiscurso, como

se aquilo já residisse incontestavelmente ali onde se diz, como se não pudesse ser dito

de outra forma. De outro, justamente o pré-construído, ao apontar o efeito de evidência,

consiste na materialização da anterioridade do dizer, através da articulação (na tensão)

entre o evidente e a memória.

Segundo Haroche (1992 [1984]), o funcionamento do nome próprio se inscreve

no discurso jurídico, corroborando um efeito de equivalência do sujeito em uma unidade

pela determinação do jurídico em um nome. Neste efeito de evidência, o nome próprio é

um só porque o sujeito é um só. Contudo, o nome próprio é morada de outras posições-

sujeito  subsumidas  a  formações  ideológicas  e discursivas,  isto  é,  conforme Haroche

(idem):
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O nome próprio, nome determinado por excelência, garantido
pela unicidade do sujeito que o designa, é igualmente suscetível
de  remeter  ao  indeterminado.  Assim,  o  funcionamento
gramatical do nome próprio, longe de ser neutro e estritamente
formal,  isto  é,  de  estar  ao  abrigo  de  toda  ideologia,  está  na
realidade intrinsecamente ligado ao funcionamento do jurídico
(HAROCHE, 1992 [1984]:  203-204)

 Portanto, os nomes próprios carregam um efeito de evidência, um colamento ao

nomeado, como se não pudesse haver uma possibilidade de dizer daquilo com um outro

nome, na força do discurso jurídico sobre o nome. Ademais, sob um nome próprio pode

incidir o funcionamento da responsabilidade discursiva, produzindo um efeito no nome

de ser responsável ou responsabilizado pelo dizer,  como vimos no caso do discurso

escolar com Pfeiffer (idem), ou ainda, de não poder ser responsável ou responsabilizado,

conforme lemos em Lagazzi (idem). Isto é, em uma dada formação social, um sujeito é

levado pelo exercício de um lugar social  a ser responsável ou não pelo dizer sob a

assinatura do nome próprio. Ao analisarmos o funcionamento desta responsabilização

no discurso, podemos verificar  como em uma formação discursiva o sujeito é levado a

partir  de  uma  evidência  jurídica  no  nome  próprio,  por  um  funcionamento  da

responsabilidade  discursiva.  Tal  responsabilidade  no  discurso  é  produzida  por  um

colamento do nome próprio no sujeito, bem como pela interpelação no sujeito nomeado

a ocupar ou a se projetar em um ou mais lugares discursivos no interdiscurso. Desta

forma,  a  responsabilidade  discursiva  pode ser  desdobrada  em dois  efeitos:  em uma

assunção  da  responsabilidade  do  dizer,  pela  ilusão  da  origem  de  dizer,  ou  a

responsabilização do dizer pelo outro, pela ilusão de controle no sujeito também do

dizer do outro. Assim, a assinatura do sujeito por um dizer é produzida por um efeito de

evidência advindo do funcionamento da responsabilidade discursiva, no colamento do

nome  próprio  com  um dizer.  Mas  isso  não  significa  que  um  nome  próprio  sob  a

responsabilidade discursiva passe a funcionar como um nome de autor. 

Analisemos a passagem de um nome próprio para um nome de autor. Há nomes

próprios que, além dos efeitos pela incisão do discurso jurídico e da responsabilidade

discursiva  na  assinatura  do  sujeito,  recebem  os  efeitos  do  nome  de  autor  pelo

funcionamento da autoria. Ou seja, o nome de autor vai além do nome próprio. Um

nome de autor no lugar do literato ou do gramático também é afetado pelos efeitos de

uma evidência, por meio de formações imaginárias projetadas no nome de autor, que
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podem advir  de  um campo de  saber  ou mesmo da  projeção de uma imagem de si

assinada  pelo  autor  no  arquivo  de  si.  Em  Mário  de  Andrade,  por  exemplo,  tais

formações imaginárias reverberam em uma formação do nacional pela língua na escrita

literária, na reunião em uma obra de um projeto múltiplo para o Brasil, no imaginário de

inovação da literatura pela estilização da língua falada do povo, no conhecer e descrever

a cultura de um povo brasileiro. Mas há sempre outros dizeres no autor, que podem ser

depreendidos pela tensão entre as posições-sujeito no arquivo. Nas práticas discursivas

da vida literária, um nome de autor além de nome próprio, sob a marca do jurídico e da

responsabilidade,  pode se mover  na  filiação  a  um grupo,  movimento,  ou campo de

saber, no efeito de uma pertença ou, quando inscrito nas políticas do silenciar, de uma

despertença. Vale retomar a distinção entre nome próprio e nome de autor em Foucault

(2012 [1992]),  de modo a produzir deslocamentos:

Chegaríamos finalmente à ideia de que o nome de autor não
transita, como o nome próprio, do interior de um discurso para
o indivíduo real e exterior que o produziu, mas que, de algum
modo,  bordeja  os  textos,  recortando-os,  delimitando-os,
tornando-lhes  manifesto  o  seu  modo de  ser  ou,  pelo  menos,
caracterizando-o.  Ele  manifesta  a  instauração  de  um  certo
conjunto de discursos e refere-se ao estatuto desses discursos no
interior de uma sociedade e de uma cultura. O nome de autor
não está situado no estado civil dos homens nem na ficção da
obra,  mas  sim  na  ruptura  que  instaura  um  certo  grupo  de
discursos e o seu modo de ser singular. (FOUCAULT, 2012: 46
[1992])

Desta  maneira,  considerando  o  que  foi  dito  em  Pêcheux  (idem)  e  Haroche

(idem), o nome de autor é afetado pelos efeitos do discurso jurídico no nome próprio,

bem como pelo efeito de evidência de uma identificação entre nome próprio e o sujeito

nomeado. Neste efeito de colamento do nome próprio com o sujeito no nome de autor,

funciona a responsabilidade discursiva na função-autor. Tais evidências são reforçadas

no nome de autor pela organização discursiva produzida pela função-autor em um nome

de autor, possibilitando, inclusive, a formação de arquivo. Neste caso, se a função-autor

produz um sistema de coerção da dispersão do discurso em uma unidade, o nome de

autor  é também um nome próprio que funciona como repositário  de um sistema de

caráter institucional sob a égide do jurídico e da responsabilidade, repositário onde as

posições-sujeito se movem na produção de um discurso de legitimidade, no efeito de

autoridade sobre algo. À diferença de um nome próprio sem o funcionamento do nome
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de autor, no nome de autor a ilusão de origem do dizer é reforçada pelo jurídico na

função-autor: seu nome legitima o que nele é instaurado, o autor pode e deve dizer sobre

algo, é uma instituição. Vai funcionando assim uma possibilidade de discurso fundador

em relação à função-autor.

Há de se deter ainda em uma questão sobre o nome de autor e o institucional,

especificamente, o institucional no discurso literário. Mário de Andrade, bem como um

de seus correspondentes, Manuel Bandeira, são nomes de autor consagrados pela autoria

do lugar do literato. Segundo Foucault (2012 [1992]), essa consagração resulta de um

funcionamento do nome de autor em particular. Foucault ressalta a função do nome de

autor no discurso literário: 

Mas os discursos 'literários' já não podem ser recebidos se não
forem dotados da função-autor: perguntar-se-á a qualquer texto
de poesia ou de ficção de onde é que veio, quem o escreveu, em
que data, em que circunstâncias ou a partir de que projeto. O
sentido  que  lhe  conferirmos,  o  estatuto  ou  o  valor  que  lhe
reconhecermos dependem da forma como respondermos a estas
questões.  E  se,  na  sequência  de  um acidente  ou  da  vontade
explícita do autor, um texto nos chega anônimo, imediatamente
se inicia o jogo de encontrar o autor.  O anonimato literário
não nos é suportável; apenas o aceitamos a título de enigma.
(FOUCAULT, 2012: 49-50 [1992], negrito nosso)

Pode-se  averiguar  então  que,  na  função-autor,  o  institucional  no  discurso

literário também confere ao nome de autor um estatuto de obrigatoriedade do dizer,

imbuindo um nome próprio da tarefa de organizar  e  agregar  discursos,  de produzir

literatura, por sua vez, de ventilar ideias sobre literatura e a língua em que escreve.   O

que ressaltamos aqui com a leitura do arquivo Mário de Andrade é que, se um nome de

autor funciona por um imperativo do dizer pela formação discursiva, a partir de uma

tomada de lugar no discurso, no nome Mário de Andrade, o imperativo se dá em relação

a um dizer sobre a língua e um nacional por vir, instaurando discursos sobre a língua

do/no Brasil. Com isso, a ilusão do sujeito pelo controle e origem do dizer e do saber a

língua  é fortalecida pelo funcionamento do nome de autor.

Ademais,  um  nome  de  autor  forma  arquivo:  ainda  que  sejam  reunidos  em

arquivos documentos sobre os anônimos da história, os arquivos formados a partir de

um nome de autor sinalizam o encontro do autor com o arquivo pela unidade discursiva,

pela reunião. Em uma leitura do gesto de administração do arquivo em outros campos



85

disciplinares, os arquivos literários são organizados e efetuados a partir de um nome de

autor.  Portanto,  além  da  ilusão  produzida  pelo  efeito  de  unificação  discursiva

produzidos pelo arquivo na memória, o autor é iludido pelo efeito de reunião de uma

obra em seu nome. Se um sujeito se projeta como autor, como realizador de uma obra,

de um projeto literário, produzindo um arquivo de si (ROUDINESCO, 2006) na posse

narcísica  do  dizer,  reunindo  e  catalogando  manuscritos,  cartas,  dentre  outras

materialidades, é pelo que Pêcheux (2009[1988]) postula como atravessamento de uma

“identificação reduplicada” do sujeito consigo mesmo, na “tomada de consciência de

seus objetos”.

Nessas condições, a tomada de posição resulta de um retorno do
“Sujeito” no sujeito, de modo que a não-coincidência subjetiva
que caracteriza a dualidade sujeito /objeto, pela qual o sujeito se
separa daquilo de que ele 'toma consciência' e a propósito do
que  ele  toma  posição,  é  fundamentalmente  homogênea  à
coincidência-reconhecimento  pela  qual  o  sujeito  se  identifica
consigo mesmo, com seus “semelhantes” e com o “Sujeito”. O
'desdobramento' do sujeito – como 'tomada de consciência' de
seus  'objetos'  –  é  uma  reduplicação  da  identificação,
precisamente  na medida em que ele  designa o engodo dessa
impossível construção da exterioridade no próprio interior do
sujeito. (PÊCHEUX, 2009: 160[1988]).

Em Mário de Andrade, ao professar saberes sobre a língua de diferentes lugares

autorizados para tal, o sujeito é reforçado pela função-autor no efeito de propriedade do

saber linguístico, sobre o qual se debate com outros autores, discorda, aceita, em uma

ilusão do “teatro da consciência”, da “tomada de posição consciente” no sujeito de que

fala Pêcheux. Mas há algo que fura a “tomada de posição” no nome de autor e no

arquivo:  a  tensão das  posições-sujeito,  das  quais  o  sujeito  não tem controle,  como

poderá ser visto com as análises. 

Se “só o esquecimento é o que condensa”, o nome do autor Mário de Andrade

funciona  como  o  abrigo  de  seu  arquivo  no  discurso.  Investimos,  portanto,  na

possibilidade teórica de construção de um arquivo discursivo  pela função-autor: o nome

de  autor  funciona  no  efeito  de  uma  unidade,  de  uma  organicidade  discursiva,

promovendo um efeito agregador (e retesador) de discursividades. No caso de Mário de

Andrade, há de se considerar a tensão entre a projeção de um arquivo do futuro na

prática do “arquivo de si”,  e o arquivo administrado por uma instituição. Um nome

próprio atravessado pela responsabilidade discursiva não formaria um arquivo, a não ser
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que passasse a funcionar como um nome de autor, pelo atravessamento da função-autor

na  responsabilidade  discursiva.  Isto  porque  a  responsabilidade  discursiva  incide  na

função-autor,  não  o  contrário.  Afinal,  se  um  nome  próprio  é  flechado  por  uma

responsabilidade discursiva, nem todo nome próprio funciona como nome de autor.

Como foi  dito,  o  IEB administra  o  arquivo  físico,  com cartas,  manuscritos,

obras,  a  biblioteca  pessoal  do  autor,  dentre  outros  e  o  arquivo  digital  no  site

www.ieb.usp.br. Sugerimos aqui uma outra possibilidade: além destes arquivos filiados

a uma instituição,  o nome de autor, como princípio de unidade discursiva,  produz a

reunião de textos atribuídos a ele. Ou seja, a função-autor funciona como procedimento

institucional de organização de um arquivo. Nesse sentido, um arquivo formado a partir

do nome de um autor também pode desdobrar-se e organizar-se  pelo funcionamento de

um “discurso sobre” naquele autor, instaurando discursividades. Em Mário de Andrade,

tal processo de instauração resulta na formação de um discurso sobre a língua do/no

Brasil. Por outro lado,  dissipando o efeito de unidade, consideramos a constituição do

autor  e  do  arquivo pela  ferida  da  tensão discursiva,  onde se dá  uma movência  das

posições-sujeito. 

Nos adiantamos: é preciso trazer a questão dos arquivos privados e literários por

outros campos de saber, para que se possa compreender melhor a distinção proposta

com  as  análises.  Falemos  mais  detidamente  do  arquivo  sob  a  tutela  do  IEB  para

posteriormente desenvolvermos a questão do arquivo de si e do arquivo do futuro.

2.4.4) O arquivo privado e literário: a arquivologia nos estudos literários sobre Mário

de Andrade.

Com o propósito  de entender  os procedimentos de administração do arquivo

Mário de Andrade por uma instituição, cabe aventar dizeres sobre os arquivos privados

e literários advindos da arquivologia e da arquivística, os quais, como podemos analisar

discursivamente,  tal  qual  em qualquer  campo disciplinar, não  formam um uníssono

sobre o arquivo. Em seguida, nos deteremos mais especificamente nos saberes sobre os

arquivos literários, pelos estudos literários, assinalados pelas tensões sobre os modos de

trabalho com o arquivo.

Para compreender o que é um arquivo para um sujeito no lugar de arquivista,

http://www.ieb.usp.br/
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caminhamos para a França,  a terra dos arquivos. Do lugar de arquivista responsável

pelos Archives Nationales de France, pode-se ler em Christine Nougaret (2002, 1990)

sobre a questão dos  arquivos privados e  os procedimentos  da arquivística.  Segundo

Nougaret, a organização de  arquivos privados, ou seja, de documentos pessoais que

constituíam fundos administrados por particulares,  passou a ser tomada como objeto da

arquivística na França somente na segunda metade do século XIX, onde,  até  então,

somente se ocupava dos arquivos públicos. Como afirma a autora, a construção dos

arquivos se aninha a uma formação do nacional na Europa, que na França ganha uma

dimensão maior, pelo gigantismo dos Archives Nationales. Segundo a autora:

Dans l'Europe du XIX siècle,  le  lien entre l'affirmation de la
Nation et la constitution d'archives nationales est une donnée
généralement  admise,  les  archives  apparaissant  comme  des
attributs de la souveraineté et symbolisant l'identité commune.
(NOUGARET, 2002: 1)62

A autora ressalta que o interesse em arquivar documentos privados adveio de

iniciativas  fora  dos  Archives  Nationales,  marcando uma tensão entre  o  público  e  o

privado:   “Tout  le  XlXe  siècle  a  été  marqué  par  cette  tension  entre  possession  et

propriété : archives privées en mains publiques, archives publiques en mains privées”.

(NOUGARET, 2002: 8)63. Conforme Nougaret (1999, 2002), através da descrição do

arquivo  e  da  organização  dos  materiais  conforme  um  rigor  metodológico  da

arquivística, o arquivo privado poderia sair da dispersão e desordem do individual para

uma normatização empreendida pela arquivística, que possibilitaria uma administração

institucional e mesmo um conhecimento histórico. Pode-se ler também, indo à Torre do

Tombo, no documento da Direção Geral de Arquivos de Lisboa, que trata de estabelecer

um  Programa  de  normalização  da  descrição  em  arquivo,  com base,  dentre  outros

autores, em Nougaret (1999)64. Analisando discursivamente o dizer da arquivística sobre

o arquivo, materializado em NOUGARET (1999, 2002), é produzido um imaginário de

que a tensão do arquivo seria esvanecida,  resolvida mesmo, pelos procedimentos da

arquivística sobre os arquivos privados,  através do controle do arquivo possibilitado

62 “Na Europa no século XIX, a relação entre a afirmação da nação e da criação de arquivos nacionais é um dado 
geralmente aceito, os arquivos aparecem como atributos da soberania, simbolizando a identidade comum.” (tradução 
nossa)

63“Todo o século XIX foi marcado pela tensão entre posse e propriedade: arquivos privados em mãos públicas, 
arquivos públicos em mãos privadas.” (tradução nossa)

64  Disponível em: http://arquivos.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/16/2013/10/oda1-2-3.pdf
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pelo saber do campo disciplinar.   

Mobilizando dizeres filiados à arquivologia, uma outra forma de dizer sobre os

arquivos  privados  pode  ser  lida  em  Prochasson  (1998),  sobre  o  interesse  dos

historiadores pelas fontes privadas resultante de uma outra forma de fazer historiografia.

Para o autor,

[...] os papéis pessoais atraíam muito mais os historiadores da
literatura  ou  da  arte,  que  santificavam  profissionalmente  as
notas  das  lavadeiras  dos  grandes  homens.  Hoje,  o
desenvolvimento  da  história  cultural  e  da  história  das  elites
tornou as fontes privadas, não mais fontes excepcionais capazes
de acrescentar um pouco de sal a uma narrativa austera ou de
fornecer (enfim!) a chave do mistério da criação,  mas fontes
comuns, que se tenta conservar como se conservam as fontes
administrativas  ou  estatísticas.  Essa  evolução  traduz  uma
mudança  fundamental  de  sensibilidade  historiográfica  que
alguns podem interpretar como sinal de uma “crise” e outros,
talvez  mais  perspicazes,  veem  como  uma  modificação  da
relação com a história como disciplina científica, com o tempo
e,  de  modo  mais  geral,  com  os  fenômenos  observados.
(PROCHASSON, 1998: 105)

Consoante  Prochasson  (idem),  uma  viragem  nas  práticas  historiográficas

produziram o gosto pelos arquivos privados. Com isso, a partir de uma forma de escrita

da história,  como se nota na perspectiva da história cultural  e das mentalidades,  na

filiação com a micro-história e com a antropologia cultural, os arquivos de intelectuais,

literatos, escritores de diversas áreas ganharam destaque como fonte de pesquisa.

Conforme Marques (2007), filiado a uma perspectiva epistemológica sobre os

arquivos  literários,  há  uma disputa  entre  diferentes  campos  de  saber  na  gestão  dos

arquivos privados e literários, o que sinaliza também as tensões entre os procedimentos

de organização do arquivo entre disciplinas, ou seja, “a partir de determinadas práticas

discursivas  –  arquivística,  museológica,  biblioteconômica,  dos  estudos  históricos,

literários  e  culturais,  etc.  …  Enquanto  mediadores  culturais,  os  arquivos  literários

constituem-se em instância de produção de valores estéticos e simbólicos. (MARQUES,

2007: 15)”.  De modo a entendermos o funcionamento do arquivo de um escritor como

Mário de Andrade, de um arquivo privado que também é um arquivo literário, fundo de

documentos ligados a um lugar de intelectual, pode-se depreender em Marques (idem):

Com  isso,  assiste-se  a  um  significativo  deslocamento  dos
arquivos de escritores, de suas bibliotecas e coleções: da casa,
do espaço doméstico,  familiar  – uma instância do privado –,
para centros de documentação e pesquisa de universidades ou
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para  institutos  culturais  de  empresas.  Trânsito  precedido  de
intrincadas  negociações  entre  as  partes  –  o  escritor,  seus
herdeiros  ou  familiares,  e  as  instituições  –,  formalizadas  em
termos  de  doação,  venda,  ou  comodato.  Nessa  passagem,  os
acervos literários  são drasticamente  afetados  quer  em termos
topológicos,  da  acomodação  espacial  dos  materiais,  quer  no
sentido nomológico, dos princípios de organização e operação
dos  arquivos.  Tornam-se  objeto  de  tratamento  por  parte  de
saberes especializados, como a arquivística, a biblioteconomia,
a  museologia,  além  das  disciplinas  próprias  do  campo  dos
estudos literários, históricos e culturais. Tratamento que acaba
realçando a diversidade de materiais que constituem os arquivos
literários, seu caráter híbrido – um misto de biblioteca, arquivo
e museu.  A esses  acervos agregam-se,  pois,  novos valores:
histórico-cultural,  estético,  acadêmico,  expositivo,
econômico. (MARQUES, 2007: 14)

Considerando que as práticas discursivas sobre o arquivo literário encontram-se

subsumidas a campos disciplinares, a constituição e a administração do arquivo Mário

de Andrade pelo institucional não está imaculada desses efeitos. Após termos levantado

dizeres sobre arquivos privados e literários, mantendo sempre a noção de arquivo em

Análise  de  discurso  como  luminária  a  guiar  os  caminhos  pelo  arquivo  discursivo,

podemos  trazer   dizeres  sobre  a  formação  e  a  administração  do  arquivo  Mário  de

Andrade pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP.

 Como se pode ler no histórico apresentado pelo site www.ieb.usp.br, o Instituto

de Estudos Brasileiros (IEB) foi iniciado em 1962 por um dos principais intelectuais

brasileiros,  Sérgio Buarque de Holanda.   Desde então,  a  proposta  era  constituir  um

espaço institucional onde pudessem ser desenvolvidas pesquisas ditas multidisciplinares

sobre o Brasil,  além de formar (e administrar) um arquivo com fundos e bibliotecas

pessoais de escritores, artistas e intelectuais, que agregaria toda uma rede de saberes da

intelligentsia  brasileira. O arquivo do IEB foi criado em 1968 como parte da biblioteca

da USP, dada a chegada de variados acervos de fundos privados dessa intelligentsia –

Anita  Malffati,  Camargo  Guarnieri,  Graciliano  Ramos,  Guimarães  Rosa,  Francisco

Mignone, Mário de Andrade etc.. A partir de 1974, tornou-se um setor independente da

biblioteca, que administra cerca de trezentos mil documentos.

Dentro deste arquivo do IEB, está contido o arquivo Mário de Andrade desde

1968.  Lopez (2003),  em  Uma ciranda de papel,  artigo publicado no número 15 da

revista  Gragoatá, dedicado aos  Acervos literários,  trata sobre a formação do arquivo

Mário de Andrade. Em 1963, Antonio Candido, que atuava então na área de Teoria da

http://www.ieb.usp.br/
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Literatura e Literatura Comparada da FFLCH-USP, iniciou um projeto de pesquisa do

acervo Mário de Andrade, ainda localizado na casa do escritor, com a participação de

três bolsistas da FAPESP, dentre elas, Telê Porto de Ancona Lopez. Voltando a 1963, o

arquivo era abrigado em um sobrado onde o próprio Mário residiu e continuou a ser

morada  de  sua  família  após  sua  morte  em  1945.  A família  morava  no  pavimento

inferior, estando  o  acervo  no andar  de  cima,  a  abrigar  o  autor, como se  o  arquivo

imperasse sobre o residir. O império do arquivo no sobrado era constituído de uma

biblioteca  de  17  mil  volumes,  arquivo  com mais  de  30  mil
documentos, coleção de artes marcada pela contemporaneidade
e coleções  de imaginária  religiosa,  de  instrumentos  musicais
indígenas,  bem  como  de  objetos  provenientes  das  ‘viagens
etnográficas’ de Mário ou de campanhas de finanças durante a
revolução de 1932. (LOPEZ, 2003: 10)

Segundo Lopez (2003) e Moraes (2001), todo esse monumental acervo do autor

foi vendido pela família a preço módico e a parte dita documental doada para o Instituto

de  Estudos  Brasileiros  em  1968,  tendo  a  autora  ficado  responsável  pelo  arquivo

documental. Atualmente, o arquivo do IEB é coordenado pela professora doutora Profª.

Drª. Maria Angela Faggin Pereira Leite. A professora doutora Telê Porto Ancona Lopez

atuou na administração e na preservação do Arquivo Mário de Andrade por mais de

quarenta  anos,  tendo  respeitado  o  prazo  estipulado  por  Mário  de  Andrade  para  a

abertura  das  correspondências  e  desde  1995  tem  promovido  a  arquivística  das

correspondências. O arquivo institucional Mário de Andrade encontra-se fisicamente no

Instituto  de  Estudos  Brasileiros  da  USP  e  catalogado  virtualmente  no  site

www.ieb.usp.br,   apresentando  dois  suportes  materiais.  No arquivo  digital,  além do

catálogo  das  obras  do  autor,  pode-se  encontrar  também,  disponível  para  download,

artigos  e  ensaios  da  Revista  do IEB e outros  mais  raros,  como artigos  jornalísticos

antigos sobre Mário de Andrade. Aliado a isso, o Instituto tem realizado a organização

de edições da Série Correspondências, dentre outras, para a publicação pela editora da

USP.

Como afirma Moraes (2007), para os estudos literários, os arquivos dos fundos

de escritores são um material de pesquisa para o conhecimento sobre a vida literária e a

temática de um autor. Sobre a construção do  arquivo Mário de Andrade pelo IEB,

Moraes afirma:

A segmentação em séries e subséries, como procedimento

http://www.ieb.usp.br/
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arquivístico na organização de fundos de escritores, serve
apenas  para  traçar  linhas  estratégicas  em  um  organismo
extremamente  coeso  em  suas  relações  internas.
Manuscritos,  cartas,  notas  de  leitura,  recortes  de  jornal
(matéria extraída de periódicos), fotos, objetos de arte e até
papéis  aparentemente  fortuitos  como  bilhetes  aéreos  ou
recibos de compra de livros constituem traços dispersos da
trajetória de uma personalidade. (MORAES, 2007; 146)

Conforme a  carta-testamento  de  Mário  de  Andrade  onde se  materializa  uma

forma do autor possuir o arquivo, o baú das correspondências só poderia ser aberto após

50 anos de sua morte, em 1945; a partir de 1995, Lopez passou a coordenar a Equipe

Mário de Andrade, do lugar institucional do pesquisador, puderam iniciar a arquivística

das correspondências65 . Ou seja, o “arquivo de si” de Mário de Andrade, o epistolário

produzido pelo autor, passaria a ser limpo,  organizado, reunido, catalogado, por um

institucional filiado ao saber da arquivística no lugar do pesquisador. Segundo Lopez

(1983  [2011]),  o  primeiro  organizador  da  publicação  das  cartas  entre  Andrade  e

Bandeira, em 1958, pela editora Simões, foi o próprio Bandeira, embora a autora afirme

que o poeta não conferiu a devida atenção no processo de organização deste arquivo.

Qual seria a desatenção de Bandeira? Ou melhor, do lugar do literato se teria autoridade

para organizar um arquivo? Por outro lado, em Lopez (idem), não há referência ao gesto

do arquivo de si como uma possibilidade de formação de arquivo. Ainda sobre o dizer

sobre  as  cartas,  Lopez  (1983  [2011])  assinala  o  lugar  das  cartas  como  importante

“instrumento de trabalho”, rebatendo a visão de que as correspondências não teriam a

mesma importância que um romance ou outras obras de um autor. 

É preciso esclarecer que os dizeres sobre o arquivo Mário de Andrade em Lopez

estão filiados a uma discursividade dos estudos literários e da arquivística, que norteiam

os procedimentos de organização e manutenção deste arquivo pelo IEB. Neste arquivo,

as cartas são alçadas a uma condição de arquivo do arquivo Mário de Andrade, ou seja,

o IEB destinou às cartas um lugar de arquivo ao catalogá-las e publicá-las na  Série

Correspondências. Sobre esta condição de corpo de arquivo das cartas, Moraes (2007)

afirma:

65  Segundo  a  autora  (2003),  havia  também  a  Comissão  curadora  da  correspondência,  formada  por  um
representante da família de Mário, Carlos Augusto de Andrade Camargo, pelos professores doutores Antonio
Candido e  Gilda de Mello e  Sousa,  a  então diretora  do IEB,  Marta  Rosseti  Batista,  Flávia  Camargo Toni,
pesquisadora  da  área  de  música,  Marcos  Antonio  de  Moraes,  que  estava  cursando  o  doutorado  sobre  a
epistolografia de Mário de Andrade e pela própria professora doutora Telê Porto Ancona Lopez. 
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Esse  movimento  de  dispersão  acusada  no  uso  da  carta  em
diversas séries do arquivo de Mário de Andrade atesta o caráter
extremamente orgânico dessa documentação. Atesta, sobretudo,
a grande vitalidade da epistolografia nos diversos projetos do
escritor. (MORAES: 2007, 154). 

Se Lopez e os pesquisadores da equipe orientam o olhar para Mário de Andrade

e o arquivo, também seus dizeres filiam-se a um institucional que administra o arquivo,

subsumindo uma possibilidade de dizer sobre o “arquivo de si” como legítimo para a

formação  do  arquivo  pelo  instituto.  É  sobre  este  dizer  do  lugar  do  pesquisador,

atravessado pela instituição, sobre o arquivo, que analisaremos agora.

 Em Lopez (2003), há uma preocupação em dividir o arquivo para destacar as

correspondências  a  partir  de  uma “linguagem arquivística”  (LOPEZ:  2003,8),  sendo

alocadas como uma série – Série correspondências - dada a apreensão (e precisão) de

sua quantidade - 7.688 correspondências - pela instituição. A instituição atua, do lugar

discursivo  do  pesquisador,  na  classificação  e  contenção  de  parte  do  arquivo  (Série

correspondências), ao  desdobrá-la em três subséries, conforme a metodologia científica

da  arquivística:  “a  correspondência  passiva,  com  6.951  documentos,  a  mais

substanciosa; a ativa, com 602, e a de terceiros sob a custódia do escritor, com 135.”

(idem).  Esta classificação da Série Correspondência foi desenvolvida em três projetos

coordenados por Lopez – “Organização da Correspondência de Mário de Andrade,

Elaboração  do  catálogo  da  correspondência  de  Mário  de  Andrade  e Preparação

editorial do catálogo da correspondência de Mário de Andrade” (idem, nosso grifo).  

Em princípio, a correspondência passiva compreenderia as cartas recebidas e a

correspondência ativa as cartas redigidas por um missivista. Já a correspondência de

terceiros são agregadas ao arquivo pelo organizador, no caso, um gesto de Mário de

Andrade como arquivista.  Lopez (2003:12-14) afirma que a correspondência passiva

reúne as cartas recebidas por Mário, algumas escritas por ele sem tê-las postado, sendo

considerada  “enquanto  expansão e  variedade de  presenças,  expressa  muito  bem um

polígrafo e a vida de um homem, no desenrolar da ciranda que reúne então mais de

1400 remetentes com as feições que pretenderam ou não delinear”. Por outro lado, a

correspondência ativa reuniu 97 cartas com a assinatura de Mário, além de rascunhos,

postais e cartas não enviados, “imiscuindo-se no conjunto da passiva”. As cartas doadas

por destinatários após 1968 foram agregadas à correspondência ativa, chegando às 602
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cartas.

Aliado a  isso,  vale  notar  em Lopez (2003) um justificar  a  administração do

acervo, no dizer arquivístico, pelo IEB: o trânsito de Mário de Andrade por uma “rede

de  relações”  (LOPEZ:  2003,  11)  de  saberes  e  áreas  de  conhecimento  encontra-se

marcado pelo acervo, o que 

mostrou  a  necessidade  de  integrá-lo  em uma  instituição de
pesquisa apta a promover sua organização considerando a
consulta  pública  (...)  A  multiplicidade  de  áreas  de
conhecimento  em  seu  acervo  requeria,  naturalmente,  uma
instituição  universitária  de  cunho  interdisciplinar,  o
Instituto  de  Estudos  Brasileiros.  (LOPEZ:  2003,  10,  grifo
nosso)

Há  na  autora  uma  equivalência  da  multiplicidade  de  dizeres  que  o  arquivo

abrigaria com a ideia de que o IEB comportaria, enquanto instituição, uma movência em

diversas  disciplinas,  por  inter-saberes,  o  que  tornaria  o  instituto  apto  e  legítimo  a

administrar o acervo e o arquivo de Mário, a tal ponto de ter autonomia da biblioteca da

USP, e receber financiamento direto de instituições de fomento, como a FAPESP. Por

outro  lado,  esta  administração  também seria  guiada  e  respaldada  por  um saber  da

arquivística, materializado, do lugar discursivo do pesquisador, no dizer institucional,

em Lopez, que atravessa o gesto de organização do arquivo:

as três partes constitutivas do acervo começaram, a partir de
setembro  de  1968,  a  ser  organizadas  fundindo  as  normas
internacionais  da  arquivística  a  métodos  e  técnicas  de
pesquisa especialmente desenvolvidos.  O processamento do
arquivo,  tarefa  que  me  coube,  pautou-se  pela  compreensão
deste fundo privado como uma vasta rede de relações entre os
diversos conjuntos documentais. (LOPEZ: 2003, 11)

Se por um lado a projeção em Mário de Andrade de um arquivo do futuro a ser

resguardado por uma instituição pública também confere legitimidade ao discurso da

arquivística sobre o arquivo, por outro, o dizer sobre o “arquivo de si” pelo autor passa a

ser  relegado,  esquecido  ou  ainda,  não  reconhecido  na  possibilidade  de  gesto  de

formação de arquivo. Mário de Andrade foi feito arquivo institucional atravessado por

duas  discursividades  inscritas   em  campos  disciplinares,  científicos,  por  sua  vez,

dominados  por  um  discurso  positivista:  uma  posição  discursiva  da  arquivística

interseccionada a uma posição discursiva do cientista da literatura, de modo a falar da

“rede de relações” e da contextualização onde se inscrevem os documentos, agrupando-
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os em categorias e índices. Isto se inscreve num discurso do arquivista, como se nota na

descrição do método desta disciplina, do lugar de pesquisador do IEB: 

o  interesse  da  contextualização  arquivística  recai  sobre  as
atividades  desse  produtor,  expressas  por  documentos;  estes
mantêm  com  as  atividades  uma  relação  de  indicialidade.  O
objetivo, então, é entender o produtor dos documentos e não a
informação por eles apresentada ...  O documento de arquivo
deve  ser  considerado dentro  de  seu  contexto  de  produção –
enquanto resultado de uma ação administrativa – marcado por
esta atividade e preservado como prova desta. O contexto de
produção  liga-se  às  condições  institucionais  sob  as  quais  o
documento foi  produzido ...  a  compreensão deste  contexto é
fundamental  para  que  se  possa  perceber  os  motivos
responsáveis  pelo  arquivamento;  isto  é,  o  que  o  documento
pretende provar. (LOPEZ, André: 2003, 73)

Para a arquivística, o arquivo pode ser uma prova da ação administrativa – a

marca  da  instituição  no arquivo –  na  reunião  de  documentos,  daí  seu interesse  por

“entender o produtor de documentos e não a informação por eles apresentada”. Isso não

significa que a arquivística se ocupe da historicidade do dizer da instituição no arquivo,

como tem feito a Análise de discurso. Uma das diferenças se instaura porque em Análise

de discurso se pensa no olhar para o papel discursivo da instituição na historicidade do

arquivo, a partir da leitura da materialidade documental em relação às condições de

produção.   Assim,  uma  reunião  documental  é  considerada  como  arquivo  para  a

arquivística se for realizada por uma instituição.  E quando o autor, o arquivado, produz

o próprio arquivo, na prática do “arquivo de si” como um arquivo do futuro,  como

Mário de Andrade e, segundo Roudinesco (2006), como Derrida, para onde se move um

dizer da arquivística sobre o “arquivo de si”? Um dizer do arquivista sobre o arquivo de

si pode ser lido em Lopez (2003):

Rompido  o  lacre,  a  pesquisa  encontrou  um  arquivamento
amador: papéis em profusão, documentos apertados em pastas
de cartolina e em classificadores que, sem cerimônia, furavam
muitas  folhas.  A correspondência  passiva  misturava-se,  por
vezes, à ativa e à de terceiros. A ordem alfabética dividia, por
exemplo, Carlos Drummond de Andrade entre o A e o D.
Essa disposição insatisfatória para os padrões da arquivística
atual assinala,  como tudo aliás, no acervo de Mário, tanto a
movimentação  do  uso,  como  o  esforço  de  preservar  um
patrimônio  que  o  criador  do  SPHAN  punha  acima  da
propriedade particular e da duração de sua vida. A organização
original, registrada (não em seguida, é claro!) pela pesquisa,
ajudou  a  atestar  datas,  mediante  a  análise  da  sequência
primitiva dos documentos. (LOPEZ, 2003; 11, nosso negrito)
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No dizer do arquivista, a produção de um arquivo de si pelo autor não forma um

arquivo, faria apenas uma tentativa de “arquivamento amador”, que se contrapõe a um

imaginário de Arquivo produzido e consolidado por uma Instituição: assim, o gesto do

autor não passaria de uma tentativa equivocada de organizar o documento: é dito como

erro, desordem, uma falta e falha que um pesquisador não deve seguir. Se com o autor a

ordenação dos documentos é “primitiva” e  não segue sequer o rigor  de uma ordem

alfabética, não constituindo um arquivo; com o pesquisador o arquivo é firmado pelo

institucional,  sendo  salvo  da  dispersão  e  do  rudimentar,  pelo  respaldo  de  uma

metodologia da arquivística. Deste modo, vai sendo legitimado o saber em um campo

disciplinar pelo discurso sobre o arquivo.

Da mesma forma que o autor não pode instituir nem assumir a curadoria de si,

no dizer da instituição do lugar do arquivista-pesquisador. Há então um duplo, um corte

no dizer  da instituição sobre o autor:  ao mesmo tempo em que todo um arquivo é

constituído a partir de Mário de Andrade, sendo o maior fundo provado gerido pelo

IEB, gerando pesquisas, edificando e legitimando o instituto; o gesto do autor sobre o

arquivo é silenciado por não se inscrever nas leis da arquivística, carecendo, portanto,

da tutela da instituição. Ou seja, no imaginário de legitimação de que é formada uma

disciplina do arquivo, é por uma certa arquivística que se pode dizer sobre o arquivo,

que se está autorizado a organizar e descrever um arquivo.

Discorreremos sobre a noção da correspondência em Foucault (2012 [1992]), e

na Análise de discurso, Souza (1997) e Leal (2012), de modo a propor uma leitura do

funcionamento  discursivo  da  correspondência,  enquanto  materialidade  significante.

Trabalharemos,  em seguida,  com a  noção  de  memória  de  futuro  (LE GOFF, 1990,

RICOEUR,  1997,  MARIANI,  1998)  para  compreender  a  herança  e  construção  na

formação do nacional  (JOBIM, 2010).  Tendo sido  aventada  a  formação do arquivo

Mário de Andrade, mais especificamente, da  Série correspondências, podemos trazer

saberes sobre  a correspondência de Mário de Andrade, a partir dos estudos literários em

Candido (1946 [2011]), Lopez (1983 [2011]), Moraes (2001, 2007), Demétrio (1998),

bem como mobilizando dizeres de Mário de Andrade sobre a correspondência. 
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2.4.5)  Sobre  as  cartas  como  lugar  de  se  escrever:  a  correspondência  pensada

discursivamente.

Nesta  seção,  buscaremos  em  formas  de  pensar  na  correspondência

discursivamente a partir dos trabalhos de Foucault (2012 [1992]), bem como na Análise

de  discurso  pecheutiana,  em  Souza  (1997)  e  Leal  (2011),  com  o  propósito  de

compreender o funcionamento discursivo da correspondência e, mais especificamente,

uma correspondência entre homens de letras, como prática da vida intelectual, que é o

caso da epistolografia de Mário de Andrade.

Foucault  (2012:  129-160[1992])  analisa  as  práticas  na  antiguidade  do  que

denomina a “escrita de si”, a partir da leitura das notações da vida cotidiana e das cartas

de Atanásio, Plutarco, Sêneca, Epicuro, dentre outros. Conforme nota da edição (idem,

129), o artigo “ A escrita de si” integra uma série de estudos de Foucault sobre “as artes

de si mesmo” que consiste em uma análise sobre as práticas do “governo de si e dos

outros” na antiguidade greco-romana, nos dois primeiros séculos do Império, antes do

cristianismo, compreendidas como uma “estética da existência” pelo “cuidado de si”,

publicados nos dois últimos volumes da História da sexualidade: O uso dos prazeres e

O cuidado de si.

Segundo Foucault,  em sua interpretação de Santo Atanásio,  “a escrita  de si”

mesmo  na  literatura  espiritual  cristã  se  configurava  em  um  modo  de  ascese,  de

purificação  do  pensamento  através  de  uma  manutenção  da  própria  conduta  pela

“presença alheia” (idem: 131) na escrita da vida diária, em alternativa ao diálogo oral

entre os ascéticos. É pois, pela escrita, que é possibilitado um momento de suspensão do

cotidiano justamente para refletir sobre o cotidiano, logo, sobre si. Desta forma, 

a escrita de si mesmo … atenua os perigos da solidão; dá o que
se viu ou pensou a um olhar possível;  o fato de se obrigar a
escrever desempenha o papel de um companheiro, ao suscitar o
respeito humano e a vergonha ...aquilo que os outros são para o
asceta  numa  comunidade,  sê-lo-á  o  caderno  de  notas  para  o
solitário. (FOUCAULT, 2012 [1992]: 131)

Assim, Foucault  afirma que a  “escrita  de si” se constitui  não apenas em um

hábito entre os ascéticos,  mas também uma maneira de pensamento através  de uma

práxis que remonta à antiguidade greco-romana. Na leitura de uma “cultura filosófica de

si” precedente ao cristianismo, Foucault busca em Epiteto, Sêneca, Plutarco e Marco
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Aurélio  o  papel  da  escrita  como  uma  prática  de  camaradagem,  dos  caminhos  do

pensamento, das atestações de verdade. Citando o terceiro Diálogo de Epiteto, Foucault

expõe o exercício da “escrita de si” para um “alívio no pensamento” (EPITETO apud

Foucault, 2012: 133 [1992]). Por sua vez, Foucault retoma Plutarco, para explicitar que

a  escrita  de  si  era  reconhecida  por  uma  função  “etopoiética:  um  operador  da

transformação da verdade em ethos” (idem, 2012:134 [1992]), uma forma do homem,

enquanto projeção da imagem de si (ethos), ser transformado pela verdade (imaginária)

através da escrita. Havia então duas maneiras de escrita etopoiética, os hypomnemata e

a correspondência. 

Os  hypomnemata, basicamente, eram cadernos pessoais de notas sobre a vida

cotidiana, que podiam apresentar a forma de um livro de contabilidade ou notarial, mas

a prática da escrita de um “livro de vida, guia de conduta” (idem: 135) era um hábito

entre  pessoas  consideradas  cultas.  Tanto  formavam  os  hypomnemata citações  de

leituras, como testemunhos, relatos, debates e o que vinha à memória, “constituíam uma

memória material das coisas lidas, ouvidas ou pensadas” (idem: 135), configurando um

“tesouro acumulado, à releitura e meditação ulterior” (idem). Esse “tesouro” era uma

maneira  de  expor  os  desequilíbrios  sentimentais,  a  cólera,  a  paixão,  a  bajulação,  e

situações difíceis, como o luto,  a doença,  o exílio.  O caderno de notas desempenha

então uma função de acúmulo da vida e da memória pela escrita, sobre o qual seria

possível,  pela  leitura  e  releitura,  meditar,  pensar,  refletir  para  alcançar  uma

tranquilidade.  Na prática  social  da escrita  dos  hypomnemata na  antiguidade,  não  se

deveria  apenas  ler  e  acumular  o  dito  pelos  outros,  é  necessário  um  momento  de

suspensão  possibilitado  pela  escrita  de  si.  Segundo  o  autor,  o  objetivo  dos

hypomnemata, ainda sem as marcas da purificação cristã, é “retirar-se para o interior de

si próprio, alcançar-se a si próprio, viver consigo próprio, bastar-se a si próprio, tirar

proveito e desfrutar de si próprio” na prática da escrita de si e da leitura de si (idem:

138). Os cadernos de nota funcionam, portanto, pelo exercício de escrita pessoal, como

matéria  para  o  envio  de  escritos  destinados  ao  outro,  impulsionando  a  prática  da

correspondência.

Afirma Foucault  sobre correspondência: “a carta enviada atua,  em virtude do

próprio  gesto da  escrita,  sobre  aquele  que  a  envia,  assim como atua,  pela  leitura  e

releitura,  sobre  aquele  que  a  recebe”.  (FOUCAULT,  2012  [1992]:  145).  A
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correspondência,  por isso, se aproxima da práxis dos cadernos de notas, mas é uma

escrita que de início se dá para um outro. Foucault ensina como a “escrita de si” nas

correspondências se realiza pelo outro:

Escrever  é,  pois,  ‘mostrar-se,  dar-se a ver’,  fazer aparecer  o
rosto próprio junto ao outro. E deve-se entender por qual que a
carta  é  simultaneamente  um  olhar  que  se  volve  para  o
destinatário  (por  meio  da  missiva  que  recebe,  ele  se  sente
olhado) e uma maneira de o remetente se oferecer ao seu olhar
pelo que de si mesmo lhe diz. (FOUCAULT, 2012 : 150[1992])

Além disso, a correspondência apresenta um caráter pedagógico, pela troca de

saberes na leitura e na escrita de cartas, no movimento da aceitação e da refutação do

que é dito pelo correspondente, configurando um exercício de pensamento pela escrita

de si e do outro e pela leitura de si e do outro. Na correspondência, não se trata de uma

pedagogia na qual o mestre detém um saber a ser lido pelo discípulo. Foucault cita

Sêneca:  “Quem  ensina,  instrui-se”  (SÊNECA  apud  Foucault,  2012:  147  [1992]).

Ademais, a escrita de missivas é espaço de aprendizagem para o escritor, “uma maneira

de se treinar” (idem: 147) tanto na busca pelo conhecimento de si pelo outro como na

procura  pelo  conhecimento  da  técnica  da  escrita.  Como  veremos,  este  caráter

pedagógico comparece na correspondência de Mário de Andrade, conforme os estudos

de Moraes (2007).

Consoante Foucault, a carta atua também como uma espécie de consolação, um

meio de lidar com o luto e com a enfermidade, no caminho para uma reflexão sobre o

vivido e compreensão da morte como algo inevitável, logo, que deve ser aceito com

resiliência.  O conselho pela  missiva  incide  não apenas  no  leitor,  mas  sobretudo  no

escritor da carta que, ao orientar o outro, orienta-se, já que a carta “serve de quadro a

trocas que a levam a tornar-se mais igualitária” (idem: 148). Por isso, é projetado em

Mário de Andrade, pelo lugar de escritor de cartas, o “orgulho de jamais aconselhar”.

Retomando a missiva como uma técnica de escrita, o escritor precisa se fazer 'presente'

ao leitor a quem é dirigida a carta, através do comentário da vida, dos infortúnios e do

consolo,  sobretudo,  por  na  escrita  colocar-se  face  a  face  com  o  destinatário,  para

tamponar as ausências narradas. Também é um modo de apresentar-se pela narrativa do

cotidiano, alçando o comum à importância de ser cultivado pela escrita de si para o

outro. Com isso, a escrita de cartas é uma prática do descanso e da reflexão sobre a vida,

pelo “ocupar-se de si mesmo” (idem: 156). É o que está materializado em Andrade, no
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lugar de correspondente a Tio Pio: “desculpe o lápis. Escrevo como posso no momento,

apenas pra não deixar a carta pra depois,  desleixada num possível  esquecimento ou

atropelo de vida.” (ANDRADE apud Guaranha e Figueiredo, 2009: 189, 3 de agosto de

1931).   Por isso, a relação epistolar implica no “colocar a si mesmo sob o olhar do

outro” na prática do “exame de si” (idem: 157), estabelecendo princípios para uma vida

regrada através da correspondência. Foucault conclui, então, sobre a correspondência:

No caso da narrativa epistolar de si  próprio, trata-se de fazer
coincidir o olhar do outro e aquele que se volve  para si próprio
quando se aferem as ações quotidianas às regras de uma técnica
de vida. (idem: 160)

Como vimos, a importância do trabalho de Foucault sobre as cartas configura-se

na oferta de uma perspectiva discursiva sobre a correspondência, como prática social da

“escrita de si”. Retomaremos alguns desses preceitos, adentrando na Análise de discurso

pecheutiana. Passemos primeiro às pesquisas de Souza (1997) e Leal (2012) para situar

as contribuições no campo teórico e auxiliar no embasamento de nossas formulações,

em seguida, apresentaremos questões sobre a correspondência, pela leitura do arquivo

das cartas de Mário de Andrade. 

A pesquisa de Souza (1997) sobre as cartas pessoais enviadas ao Grupo Somos

de Afirmação Homossexual elucida importantes aspectos sobre a carta do ponto de vista

discursivo. Souza (1997) afirma que a carta pessoal é um espaço discursivo onde o dizer

de  si,  numa esfera  privada,  é  fronteiriço  com o público.  Nas  cartas,  Souza  analisa

“relatos  de  experiências  da  gestão  de  um segredo  em um certo  setor  individual  e

coletivo da vida” (SOUZA, 1997: 49), de modo a estabelecer na carta um lugar para o

sujeito “expor a si como sujeito da prática homossexual” (idem). Nessa tensão entre o

privado e o público, a correspondência pessoal se configura como uma possibilidade do

sujeito estabelecer um “pacto confidencial” (SOUZA, 1997: 81),  onde se explicita que

um sujeito escreve para outro, o remetente toma corpo e se instaura “em relação a um

destinatário” (idem:81).

A partir do trabalho de Souza (1997), pode-se depreender que, se no dizer de si

um outro se encarna,  pode-se dizer  que na correspondência esse mecanismo de um

sujeito referir-se a seu próprio dizer como se fosse um outro, se constitui em um espaço

discursivo  onde  é  materializada  a  heterogeneidade  das  formações  discursivas  na

correspondência.  Por  sua  vez,  é  onde  se  inscreve  uma  dispersão  do  sujeito
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materializando posições  discursivas  no cruzamento do lugar  do correspondente  com

outros lugares discursivos. Por se dar na espera do olhar do destinatário, a constituição

da carta marca o heterogêneo do discurso, onde se escreve de si para perceber-se pelo

outro.

Em sua tese de doutorado, que tem por arquivo as cartas abertas quanto à posse

da terra em Roraima, no confronto entre o discurso político e o discurso indígena, Leal

(2011) diferencia  o funcionamento entre cartas produzidas no privado e no público,

sendo as cartas abertas marcadas por um efeito de 'em nome de um nós' para o lugar de

remetente, ainda que esse nós silencie e subjuge outros dizeres. Sobre o funcionamento

da carta aberta, Leal afirma:

trata-se  de  cartas  divulgadas  sempre  em  nome  de  uma
coletividade,  de um grupo. São cartas que, fora das esferas do
privado, em vez de serem portadoras  de secretas confissões ou
confidências  e  circunscritas  ao âmbito  pessoal,  por  exemplo,
voltam-se para o público e cujos fins primeiros são solicitação,
reivindicação, de divulgação, enfim, uma carta-documento de
cunho nitidamente político. (LEAL, 2011: 143-144)

Ou  seja,  em   lugar  da  possibilidade  de  exigir  a  guarda  de
segredos,  objetiva-se  fazer  alarde,  fazer   conhecer  o  que  se
considera  não  poder  mais  ficar  oculto,  ou  de  conhecimento
restrito a  alguns. (LEAL, 2011: 147)

Para  Leal,  a  carta  aberta,  destinada  a  um  propósito  político,  rompe  com  a

confidencialidade da  correspondência, funcionando como um documento atravessado

pelo imaginário de  representação política de uma comunidade, de um grupo. A tensão

na carta aberta se dá na esfera do público-público, na qual se inscrevem posições-sujeito

em luta pelo discurso político sobre a terra.

Com as contribuições de Foucault (2012 [1992]), Souza (1997) e Leal (2011)

sobre  a  correspondência,  com  base  nos  pressupostos  da  Análise  de  discurso  e

mobilizados  pela  leitura  do  arquivo  da  tese,  formulamos,  pela  Análise  de  discurso

pecheutiana, algumas questões sobre o funcionamento discursivo da correspondência.

Em  síntese,  buscamos  trabalhar  com  quatro  noções,  que  movem  uma  mesma

engrenagem discursiva:  a  correspondência  como  materialidade  significante;  o  lugar

discursivo de correspondente e a tensão das posições discursivas;  a manutenção e a

ruptura  do  confidencial;  a  relação  entre  correspondência,  sujeito,  função-autor  e

arquivo.  É  preciso  ressaltar  que  estas  noções  não  serão  desenvolvidas  de  forma
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estanque, até por estarmos tratando do funcionamento discursivo, por um campo teórico

que não concebe o discurso em fatias. Além disso, retomaremos essas noções com as

análises.  A medida  que  formos  desenvolvendo  as  noções,  traremos  uma  leitura  do

arquivo e de experiências de leitura que nos chamam a atenção e podem nos auxiliar na

compreensão da discursividade da correspondência.

Na  leitura  do  arquivo  das  correspondências,  algo  ressalta  e  desperta  a

curiosidade: o excesso do número de cartas, o tamanho de algumas cartas e o curto

intervalo entre uma carta e outra em determinados correspondentes. Muitas das cartas

trocadas entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira, por exemplo, apresentam a mesma

data da carta do remetente ou uma diferença de poucos dias.  Na edição de Moraes

(2001) da correspondência de Mário de Andrade e Manuel Bandeira, podemos notar que

várias cartas apresentam uma mesma data,  na marca do nome de autor no lugar do

destinatário: “Petrópolis, 16 de março de 1925. Mário” (ANDRADE apud MORAES,

2001:  191);   “São Paulo,  post.  16 de março de 1925.  Manuel.”  (BANDEIRA apud

MORAES, 2001: 191). As quatro cartas trocadas com Sousa da Silveira têm cerca de

dez páginas cada uma, são várias as cartas extensas entre Mário e Manuel, a maioria

movendo um dizer sobre a língua de um Brasil em formação pela língua e pela cultura.

O que chama um autor para o lugar do correspondente, além de uma prática social entre

homens de letras da escrita de si? E o que move um dizer sobre a escrita de si no

correspondente, pelo desejo de escrever e receber cartas? O que impele o sujeito no

lugar do correspondente os dizeres materializados nas sequências a seguir?

Sua  carta  me  deu  um  prazer  safado!  (BANDEIRA  apud
MORAES, 2001: 267, 26 de dezembro de 1925)

 tenho tido longas conversas com você. Sabe como? Lendo a
correspondência velha. (BANDEIRA apud Moraes, 2001: 555
[8 de abril de 1933], grifo nosso)

Manu, outro dia lhe escrevi uma carta sem conversa, pela sua
que obrigava resposta pronta. (ANDRADE apud Moraes, 2001:
587 [8 de setembro de 1934])

Fui há dias, há muitos dias, surpreendido pelo advento da sua
carta de 10 deste, que foi lida com prazer proporcionado à
nossa boa camaradagem, multiplicada pelo tempo imenso em
que  V.  se  manteve  em  obstinada  ausência  dos  olhos  desta
coruja, que preside e fiscaliza a entrada das cartas e dos amigos
que  me  visitam  na  toca  em  que  passo  os  dias  da  velhice.
(CORRÊA apud  Guaranha  e  Figueiredo,  2009:  319  [  24  de
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outubro de 1938], negrito nosso)

Na solidão desta chácara e deste escritório, onde há 33 anos este
cérebro medita na conversação de tantos in-fólios incoerentes e
incapazes de auxiliar a companheira a me fazer companhia –
aqui passo eu as semanas e os meses, esperando e iludindo a
espera... Mas esperando o quê? – Nada; esperando...  Para não
desesperar, para consolar e dourar a espera, esta sua carta
tem  sido  uma  das  melhores  tisanas.  Muito  Obrigado.
(CÔRREA apud Guaranha e Figueiredo, 2009: 184, 15 de maio
de 1931, negrito nosso)

Desculpe  eu  lhe  ter  posto  no  espírito,  na  última  carta,  uma
inquietação a meu respeito. Tome apenas por mais uma prova
de amizade o meu estouro do último escrito. Há sempre que
procurar  algum  coração  amigo,  quando  se  é  do  meu  feitio
apaixonado,  onde  derramar  o  excesso  das  inquietações  e
sofrimentos.  Foi  o  que  fiz.  (ANDRADE  apud  Guaranha  e
Figueiredo, 2009:338 [3 de maio de 1940])

Nas sequências, um dizer sobre o efeito da correspondência no sujeito que ocupa

o lugar do correspondente atravessa o nome de autor, indo além de uma prática social da

escrita de si. Algo fala no sujeito que o leva a mergulhar no lugar do correspondente,

esquecendo de uma unidade de si para buscar-se na escrita do outro sobre si. É o que

denominamos por língua da correspondência. A correspondência pode ser compreendida

como uma materialidade significante, produzindo efeitos no sujeito para além do que

possa  estar  escrito  em uma língua  escrita  oficial  (uma língua  imaginária,  nacional,

gramatizada) e mesmo na que fura o oficial pela escrita (uma representação da língua

do Brasil na escrita). O sujeito é interpelado a ocupar o lugar de correspondente pela

materialidade discursiva da correspondência, podendo ser convocado à escrita de cartas

pelos  efeitos do pacto da confidência,  ou pelos efeitos de uma carta-documento,  na

movência de tensões discursivas entre o privado-privado, o público-privado, o  público-

público. A escrita de si nas cartas projeta no sujeito uma prática, uma técnica de escrita,

que é furada pelo trânsito do efeito dos lugares discursivos de remetente e destinatário

para o lugar discursivo de correspondente, nos quais circulam posições-sujeito. 

Na língua da correspondência, se  por um lado são ditadas normas para o dizer-

se  em cartas  através  de  uma evidência  no sujeito  sobre  o lugar  de  correspondente;

através da inscrição do outro, de um leitor de cartas  que também ocupa o lugar de

escrever-se,  é  estabelecida  uma  confluência  de  dizeres  pela  troca  na  materialidade

significante. Essa materialidade toma forma na expectativa de ler e ser lido na carta, no
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tempo de aguardo da resposta, no tempo de escrita e da nova leitura, levando o sujeito

no deslizar na fluência do significante da correspondência. 

Cartas em papel,  eletrônicas, e-mails,  mensagens em sites de relacionamento,

privadas e públicas: não seriam distintos suportes, produzindo efeitos em específico,

mas constituídos pela materialidade significante da correspondência? O discurso da arte

sobre  a  correspondência  também  nos  auxilia  a  entender  o  funcionamento  desta

materialidade. O trabalho de artistas como Ray Johnson na Mail art66, por exemplo, se

propõe a expor a forma da correspondência no presente, por meio da performance, que

se constitui na produção de um modo de escrita de si (a xerox disforme do próprio rosto,

por  exemplo)  para  ser  enviado,  inscrevendo  um  leitor  da  correspondência  na

performance.  Um grupo de artistas brasileiros67 apresentou na Funarte-Minas Gerais

uma exposição intitulada  The Letter (2014)68, de forma a trabalhar a correspondência

como uma metáfora do tempo para o sujeito se escrevendo para o outro. Pelo discurso

artístico sobre a correspondência, diferentes suportes artísticos foram alinhavados, na

representação do que seria o tradicional, a carta envelopada, a carta em papel específico

para carta; o pombo-correio; e o contemporâneo, o e-mail, o vídeo, as mensagens de

texto velozes do celular e das redes sociais, no efeito de um sem forma do digital. Com

isso, esse discurso artístico opera no mostrar, através do deslocamento da carta para a

materialidade visual, a possibilidade de diferentes suportes serem escritos na língua da

correspondência, exibindo a inscrição do sujeito em duas materialidades significantes: a

epistolar e a artístico-visual.

Dois  são  os  efeitos  no  sujeito  ao  deslizar  pela  materialidade  significante  da

correspondência, produzidos pelo esquecimento. Ao ocupar o lugar de correspondente,

o sujeito se ilude de controlar a língua da correspondência, reforçando um efeito de

unidade de um sujeito cônscio do que envia ao destinatário e do que lê no destinatário;

podendo inclusive tentar conter a correspondência no arquivo. O sujeito teria então o

poder  (imaginário)  de  juntar  cartas,  organizar,  catalogar,  rasgar,  descartar,  deletar,

selecionar  os  missivistas,  no  controle  da  formação  de  um  arquivo  das  próprias

correspondências,  em uma prática  do  “arquivo  de  si”.  Aliado ao  funcionamento  do

nome de autor, a ilusão de controle do que está escrito, do que foi lido e da possibilidade

de um “arquivo de si”  ser projetado como um arquivo a  ser  administrado por uma
66 http://www.rayjohnson.org/Ray-Johnson-The-Present-of-Mail-Art/
67 Júnior Suci, Kátia Fiera, Mônica Rubinho e Sidney Philocreon.

68http://www.funarte.gov.br/artes-visuais/mostra-the-letter-reune-instalacao-desenhos-e-videos-na-funarte-mg/
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instituição, salienta ainda mais o efeito de unidade discursiva do autor e do arquivo,

pelo domínio epistolar.  Contudo, o domínio epistolar, assim como a unidade do autor e

do arquivo e o lugar de remetente e de destinatário são efeitos, ilusões, imaginários no

sujeito provocados pelo esquecimento, pela cisão do sujeito atravessado pela ideologia e

pelo inconsciente, materializados na língua da correspondência.   Como veremos melhor

no  capítulo  de  análise,  é  pelo  deslizamento  do  sujeito  no  significante  da

correspondência que, no lugar de correspondente, as posições discursivas emergem da

memória discursiva, roubando a cena de um sujeito centrado, da origem e do controle da

escrita de si, soprando o castelo de cartas que faz funcionar no sujeito os efeitos de

fortaleza do nome de autor e o arquivo. Desse modo, a língua da correspondência é casa

de tensão discursiva. 

 Não se trata, portanto, de analisar a correspondência apenas pela mudança de

lugares  entre  o remetente  e  o  destinatário,  procurando averiguar  quem disse  o quê,

tendo  em vista  que  consideramos  tratar-se  de  efeitos  de  evidência  para  o  lugar  de

correspondente. Importa muito mais compreender esse processo de funcionamento do

lugar discursivo de correspondente, de modo a perceber como um dizer se tensiona no

outro   através  da  escrita  de  si,  por  meio  da  imersão  de  posições  discursivas  na

reatualização da memória. 

No caso  da análise  das  correspondências  entre  Andrade e  Sousa da Silveira,

Manuel  Bandeira  e  Pio  Lourenço,  analisaremos  o  trânsito  discursivo  das  posições-

sujeito nas cartas na tensão entre o fluir no lugar discursivo de correspondente e os

lugares  autorizados  pelo  discurso  sobre  a  língua,  verificando  como  as  posições  se

confluem e se embatem ao veicular saberes sobre a língua no Brasil.  Desta maneira,

postulamos que atuação da carta sobre o sujeito se dá também pela própria resistência

do lugar discursivo do correspondente no confronto com outros lugares discursivos: no

escrever para um outro, o sujeito se inscreve; no se ler em um outro, o sujeito também

se escreve – e os dizeres se confluem e se retesam na “escrita de si”. Assim, a movência

da  língua  da  correspondência  não  é  pacífica  ideologicamente,  por  se  constituir  no

retesamento próprio do discurso.

Enfoquemos mais o arquivo da correspondência de Mário de Andrade, que será

melhor analisado posteriormente. O tênue limite entre o público e o privado a que se

refere Souza (1997) também se encontra materializado nas correspondências de Mário
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de  Andrade:  ao  mesmo  tempo  em  que  trocou  correspondências  privadas  com  uma

enorme  lista  de  destinatários,  as  missivas  de  Mário  se  constituem  com  “o  maior

monumento do gênero, em língua portuguesa” (CANDIDO, 1946 [2011]). No trânsito

entre o público e o privado, está materializado em uma carta de Mário um desejo de

controle  do  arquivo  da  correspondência  pelo  autor,  autorizando  a  administração  do

arquivo por uma instituição pública e a publicação das missivas apenas após cinquenta

anos  de  seu  falecimento.   Além disso,  o  autor  produziu  um epistolário  –  gesto  de

organização de suas correspondências - onde catalogou as cartas de artistas e críticos

acerca de sua obra para posterior publicação, na prática do “arquivo de si”. Com as

análises, veremos que na tensão desta fronteira, o sujeito abriga posições distintas em

relação à correspondência.

A possibilidade de formação do arquivo da correspondência reunido pelo nome

de autor, a ser administrado por uma instituição, rompe o pacto de confidencialidade

epistolar do privado-privado, para um público-público, que obscurece a tensão privado-

privado no lugar do correspondente. Por outro lado, como veremos, está materializada

no arquivo discursivo a disputa entre o “arquivo de si” e o arquivo resguardado pelo

instituto69. Mas a língua da correspondência resiste na confidencialidade, no que está

materializado  entre  Pio  e  Mário,  um  pacto  de  uma  “franqueza  de  confessionário”

(CORRÊA apud  Guaranha  e  Figueiredo,  2009:  111).  Vejamos  brevemente  algumas

sequências do arquivo sobre o corresponder-se.

A língua da correspondência em Mário de Andrade se instaura entre o segredo da

correspondência e a publicidade de um arquivo do futuro. O segredo do cofre Bernardini

que abrigava as correspondências de Mário de Andrade só pode ser aberto em 1995,

pois já havia decorrido o prazo estipulado na carta-testamento. Se em Mário de Andrade

é  possível  ler  uma posição contrária  à  publicação das  correspondências  (MORAES,

2007: 120), comparece a projeção e a realização de um arquivo do futuro, com a Série

Correspondências  do Arquivo Mário de Andrade administrado pelo IEB. Falemos do

segredo. O pacto de confidência se desdobra em um inscrever-se no dizer do outro e no

resguardar  a  relação de  confidência   no  lugar  de  correspondente.  Sobre  o  pacto  de

confidência em Andrade, lê-se na escrita do poema abaixo, enviado em uma carta a

Guilherme de Figueiredo:
69Desta forma, pode-se constatar que é pelo processo de leitura do arquivo discursivo, através de um campo que
possibilite em seus princípios e procedimentos averiguar o funcionamento do discurso na relação entre língua, sujeito
e sentido, que se torna viável formular e averiguar as questões levantadas pela tese.



106

Guardar as cartas consigo, 
Nunca mostrar a ninguém, 
Não as publicar também:
De indiferente ou de amigo,
Guardar ou rasgar. Ao sol
Carta é farol.70

Como se pode ler no poema que dá corpo à carta, no guardar-se confidencial das

cartas, ao ponto de silenciar o próprio dizer na possibilidade de destruí-las, no lugar de

correspondente, o sujeito também resguarda um outro, chegando até a cogitar encobri-lo

e encobrir-se. Na carta, como um espelho suspenso a girar em torno do próprio eixo no

lugar de correspondente, quem é destinado à leitura também se é apropriado da escrita.

Por isso,  há na carta pessoal uma “relação de similaridade e intercambiabilidade de

posições  entre  enunciadores”  (SOUZA,  1997:81),  resultando  em  um  pacto  de

confidência que sustenta a língua da correspondência, de tal força que é preferível a

carta perder-se no abrigo do arquivo de si ou ser apagada pela destruição do que ter

transformada a relação privado-privado em público-público. O trânsito entre os nomes

de autor nas cartas estaria salvaguardado pelo pacto de confidência. Nas margens de

Amar, verbo intransitivo revisadas por Pio Lourenço, o missivista estabelece um pacto:

o dizer sobre a escrita literária, por sua vez, sobre a língua nas correspondências estaria

assegurado pela  “franqueza de confessionário” (idem, 2009: 111). Mas sobre o arquivo,

pode  pairar  um  sol,  na  ruptura  pelo  funcionamento  do  arquivo  e  do  autor  com  o

confidencial da correspondência.

Em carta de 10 de outubro de 1924, nota-se em Bandeira, um fluir do lugar de

correspondente  na  língua  da  correspondência  mobilizando  um dizer  sobre  a  escrita

literária de Andrade em O clã de Jabuti. Na prática da “escrita de si”, a carta funciona

como aprendizado para o escritor na lida com a poesia na língua, no desenvolvimento

técnico do escritor, como vimos em Foucault (2012 [1992]). Ao mesmo tempo em que a

técnica é exercitada no esvanecer a autoria por meio da troca do escrever a quatro mãos,

em contrapartida, possibilita o apagar do outro  para garantir a manutenção da unidade

do autor do poema:

Aqui vão de volta os teus poemas. Li-os, reli-os e, como fiz de
outras  vezes  cortei,  emendei,  ajuntei,  pintei  o  sete!  Tudo,
porém, a lápis e levíssimo, de sorte que facilmente se apagam!
Fiz como se os versos fossem feitos só para mim e muitas vezes

70  MORAES, 2007: 123 apud ANDRADE, Mário.  A Lição do Guru, Carta a Guilherme de Figueiredo, 17 fev.
1945, p. 163
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mesmo  por  mim.  Sou  teu  maior  admirador,  mas  a  minha
admiração  é  rabugenta  e  resmungona.  (BANDEIRA  apud
Moraes, 2001: 130 [10 de outubro de 1924])

Pela correspondência, o dizer do literato sobre um outro fazer literatura entra no

corpo da escrita poética alheia. Do lugar de leitor, se faz o corte e a emenda na escrita

do outro, pela leveza da inscrição a lápis. Os lugares discursivos de escritor e de leitor

se atravessam no lugar discursivo de correspondente: se a autoria literária é diluída de

modo “levíssimo” pelo missivista, ao mesmo tempo,  persiste o efeito de unidade do

autor  e  do  remetente,  estabelecendo  uma  tensão  entre  o  autor  e  o  lugar  do

correspondente.. Assim,  o lugar de correspondente é ocupado também pelo lugar de

escritor, no laço do ler e forjar versos e cartas na escrita do outro, estando a autoria

assegurada  pela  intimidade  discursiva  da  correspondência.  No  privado-privado,  os

dizeres se cruzam no confidencial, pois miram de tal maneira a quem se destinam, no

efeito de serem ditos só para aquele que lê, que os transformam em seta e em alvo. Pelo

pacto de confidência, a marca do outro na escrita literária resguardaria o nome do autor,

mantendo a autoria em segredo. 

Em  contrapartida,  a  projeção  do  arquivo  em  Mário  de  Andrade  impõe  à

confidencialidade o regime do público-público, pela circulação da correspondência em

livros, pela abertura do arquivo administrado pelo Instituto de Estudos Brasileiros. O

autor  corre  risco,  sua  escrita  é  revelada  como não sendo somente  sua,  a  língua  da

correspondência é maculada pela língua do arquivo.

É preciso  explicitar  mais  detidamente  o  confronto  entre  o funcionamento  da

correspondência, do arquivo e do autor em Mário de Andrade. Para tanto, exporemos os

efeitos  da  construção  de  um arquivo  em Mário  de  Andrade,  pela  projeção  de  uma

memória  de  futuro,  para  que  possamos  analisar  mais  especificamente  o  papel  da

correspondência na constituição do arquivo e do autor. 

2.4.6) Na herança e na construção de um nacional, sentidos para uma memória de

futuro em Mário de Andrade.

Para entendermos os efeitos de uma memória de futuro em Mário de Andrade, a

partir  da  Análise  de  discurso  e  dos  estudos  literários,  é  preciso  compreender  os
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caminhos para a formulação da noção de memória de futuro em Análise de discurso.

Por isso, buscaremos brevemente nos saberes filiados à Escrita da história, em Ricoeur

(1997) e Le Goff (1990), como citamos, sobre a questão do tempo e da memória na

projeção de um futuro na história. 

Em  Tempo e  narrativa,  vol.  III,  Ricoeur  (1997:  7)  postula  que sua pesquisa

consiste em um “trabalho de pensamento inerente ao ato de configuração da narrativa se

encerra em uma reconfiguração da experiência temporal”.  Para discutir as marcas da

experiência com o tempo na escrita da história, Ricoeur afirma seguir o caminho aberto

por  Reinhart  Kosselleck  trabalhando  com  as  noções  de  “espaço  de  experiência  e

horizonte de expectativa” (idem, 1997: 361). Ambas as noções funcionam de modo a

fazer escapar da história à restrição a uma perspectiva cronológica, são uma forma de

situar  o  tempo  como lugar  de  experiência  na  história.  O espaço  de  experiência  se

configura nas possibilidades de experiência do sujeito no privado e também na herança

de um conhecimento transmitido entre gerações e por instituições, tratando-se de uma

“estranheza superada, de uma aquisição que se tornou um habitus.” (idem, 1997: 361).

Já  o  horizonte  de  expectativa  refere-se  a  uma  esperança,  uma  projeção  no  futuro

realizada no presente. Nas palavras de Ricoeur, o horizonte de expectativa consiste em

“todas as manifestações privadas ou comuns que visem ao futuro; como a experiência, a

expectativa relativa ao futuro está inscrita no presente … voltado para o ainda não”

(idem, 1997: 361, nosso grifo). 

Tendo em vista que a história é construída também pelo efeito de um futuro

como uma expectativa,  uma projeção no presente para o “ainda não”,  consideramos

nisso a evocação de um procedimento de resguardo do passado, como a projeção de um

arquivo do futuro,  tal  qual  os gestos de arquivo de si  em Mário de Andrade.  Cabe

seguirmos com Le Goff (1990), em História e memória:

O  passado  é  uma  construção  e  uma  reinterpretação
constante  e  tem  um  futuro  que  é  parte  integrante  e
significativa da história.  Isto é verdadeiro em dois sentidos.
Primeiro,  porque   o  progresso  dos  métodos  e  das  técnicas
permite pensar que uma parte importante dos   documentos do
passado  está  ainda  por  se  descobrir.  Parte  material:  a
arqueologia   decorre  sem  cessar  dos  monumentos
desconhecidos do passado; os arquivos do passado continuam
incessantemente a enriquecer-se. Novas leituras de documentos,
frutos  de  um   presente  que  nascerá  no  futuro,  devem
também assegurar ao passado uma sobrevivência  – ou melhor,
uma  vida  –,  que  deixa  de  ser  "definitivamente  passado".  À
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relação  essencial presente-passado devemos pois acrescentar o
horizonte do futuro. Ainda aqui  os sentidos são múltiplos. As
teologias da história subordinaram-na a um objetivo   definido
como o seu fim, o seu cumprimento e a sua revelação. Isto é
verdadeiro na   história cristã, absorvida pela escatologia; mas
também  o  é  no  materialismo  histórico  (na  sua  versão
ideológica) que se baseia numa ciência do passado, um desejo
de  futuro   não  dependente  apenas  da  fusão  duma  análise
científica  da  história  passada  e  duma  prática  revolucionária,
esclarecida por essa análise (LE GOFF, 1990: 25, negrito nosso)

 

Os “arquivos do passado” ganham corpo e interesse no presente, fomentando

pesquisas futuras, no efeito de um arquivo que não se esgota, que se dá a ler na

esperança de encontro do novo no arquivo,  a  possibilidade de novas  leituras  do

arquivo,  do monumento produzem um efeito  de “horizonte de futuro”.  Por isso,

quanto  aos  efeitos  da  projeção  de  um  “horizonte  de  futuro”  nos  arquivos  e

receptáculos do passado, Le Goff afirma ainda a necessidade de uma análise que

descubra  os  véus  de  uma  história  feita  por  fatos  heroicos  e  monumentos,

salvaguardada pelo institucional – museus, arquivos, bibliotecas, monumentos. Ou

melhor:  “o  poder  sobre  a  memória  futura,  o  poder  de  perpetuação  deve  ser

reconhecido e desmontado pelo historiador. Nenhum documento é inocente. Deve

ser analisado. Todo o documento é um monumento que deve ser desestruturado,

desmontado.” (LE GOFF, 1990:110). Para Le Goff, esta é uma análise empreendida

do  lugar  do  historiador,  a  partir  de  uma  análise  que  tenha  como  prática  o

esclarecimento de que a história é construída por um dizer científico,  que fere a

movência da história fincando-se na equivalência da história com o passado. Ou

seja, segundo o autor, caberia ao historiador averiguar que o passado, o presente e o

futuro  se  dão  na  história  e  pela  história  como  uma  construção.  Vale  ressaltar,

entretanto, que tal análise é possível de ser efetuada por outros campos em filiação

disciplinar, como a Análise  de discurso,  a  qual  caminha em uma perspectiva da

escrita da história e da memória como um gesto de interpretação do analista, guiado

pelo movimento do arquivo discursivo, a partir dos princípios e procedimentos de

análise. 

Caminhemos então para a reterritorialização da noção de memória de futuro pela

Análise de discurso. Para tal, retomaremos a tese de Mariani (1998), publicada em O

PCB e a imprensa:  o imaginário sobre o PCB nos jornais.  Ao analisar a produção de
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imaginários para o comunismo/comunista veiculados no discurso jornalístico no Brasil,

Mariani  traz  a  relação  em  Análise  de  discurso  entre  memória  e  acontecimento,

ressaltando que, se o acontecimento reatualiza a memória discursiva, por outro lado, a

projeção  de  um  futuro  no  presente  pode  produzir  efeitos  semelhantes  aos  da

“museificação do passado”, ou seja, recuperando Le Goff, as evidências do “arquivo do

passado” como um monumento. 

A  memória  pode  ser  entendida  como  a  reatualização  de
acontecimentos e práticas passadas em um momento presente,
sob diferentes modos de textualização (referimo-nos aqui, por
exemplo,  à  produção  literária,  científica  ou  mítica,
historiográfica e/ou jornalística), na história de uma formação
ou  grupo  social.  O  ‘recordar’  possibilitado  pela  memória
também se concretiza no movimento do presente em direção ao
devir, engendrando assim uma espécie de ‘memória do futuro’
tão imaginária e idealizada quanto a museificação do passado
em determinadas circunstâncias. (MARIANI, 1998: 38)

Seguindo com Ricoeur, Le Goff e Mariani e buscando uma relação da memória

de futuro com a função-autor, podemos afirmar então que os efeitos de armazenamento

da memória são produzidos na atualidade pelo arquivo do passado e pelo arquivo do

futuro,  isto é,  no guardar  em arquivo o passado,  é projetado um futuro,  cobrindo o

arquivado sob os efeitos de evidência de um arquivo sem fim, que pode sempre ser

desejado. É o que leva o funcionamento da autoria no sujeito a catalogar, organizar e

arquivar cartas, manuscritos,  milhares de livros de uma biblioteca privada, para que, no

futuro,  o  autor  permaneça  na  memória  como arquivo,  uma possibilidade  de  leitura

inesgotável e desejável.  No lugar de intelectual, homem de letras, a função-autor lança

o sujeito ao arquivo de si,  gestado pela memória de futuro.  Deste modo, o autor se

ofusca no mirar um “horizonte de expectativa”.  Pelo gesto de arquivar-se no presente

para um futuro arquivo a ser administrado por uma instituição, o que está materializado

na carta-testamento de Mário de Andrade, que leremos na próxima seção, vale averiguar

até que ponto o autor-arquivo se instaura na memória como acontecimento discursivo.

Antes ainda, é preciso introduzir a relação entre a memória de futuro e o arquivo

de si em Mário de Andrade, a qual será aprofundada no percurso das análises. Segundo

Pinto (1990), Mário de Andrade empreendeu um projeto de pesquisa sobre a língua e a

cultura brasileiras, principiado no final dos anos 1920 e início dos 1930,  o qual, como

se  pode  ler  no  autor,  estaria  concretizado  em  Ensaio  sobre a  Música  Brasileira  e
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Macunaíma,  ambos  de  1928,  e na  inconclusa  A Gramatiquinha  da  fala  brasileira

(PINTO, 1990: 32). Cabe considerar que o dizer sobre o Brasil em Mário de Andrade

atravessa o autor, na reunião tensa da autoria em uma obra e em um arquivo. Por isso, a

construção de um nacional, pela língua e pela literatura, é algo que insiste em Mário de

Andrade,  ou seja,  em toda uma discursividade reunida neste nome de autor. Cartas,

anotações, cadernetas sobre a língua, fichamentos de estudos literários e linguísticos,

materialidades que não têm necessariamente o peso de um projeto de escritura, mas

dizem dele.  Pela  leitura  analítica  das  correspondências,  como  mostraremos  com as

análises, podemos constatar no arquivo discursivo a materialização de uma projeção de

um país em formação pela língua e pela literatura, onde circulam diferentes posições

inscritas nos dizeres sobre a língua e se encontram sob a marca da tensão no discurso.

Com o propósito de entendermos melhor os caminhos da projeção de um nacional em

Mário de Andrade, nos apoiaremos na definição de herança e construção elaborada por

Jobim (2010).

Em sua  inscrição  nos  estudos  literários,  Jobim (2010)  analisa  a  questão  das

trocas e transferências culturais no espaço luso-brasileiro na correspondência de Mário

de Andrade, de modo a discutir problemas como influência, originalidade, propriedade

do dizer  em relação à  autoria  literária.  Recuperando cartas  de  Mário  de  Andrade  à

Carlos Drummond de Andrade e à Manuel Bandeira, Jobim (2010),  formula a questão

da herança e da construção em Mário de Andrade, na trilha do que está materializado na

correspondência pelo dizer de Mário de Andrade “Em última análise tudo é influência

neste mundo. Cada indivíduo é fruto de alguma coisa.”  (ANDRADE apud Jobim, 2010:

211). Consoante Jobim (2010), o nacional em Mário de Andrade apresenta duas faces: a

da  herança,  se  é  brasileiro  (e  se  fala  brasileiro)  por  ter  nascido  no  país;  e  a  da

construção, a identidade brasileira estaria num vir a ser, num processo de formação. 

Repare-se que Mário, ao mesmo tempo em que trabalha com
uma  chave  argumentativa  de  “ser  brasileiro”,  presumindo  a
possibilidade de atribuições a serem feitas ao indivíduo por ter
nascido aqui – e, portanto, parecendo encaminhar-se para uma
ideia  de  nacionalidade  como  herança  adquirida  –  também
levanta a possibilidade de uma nacionalidade a ser construída.
(JOBIM, 2010: 222)

 Com isso,  a  construção de uma literatura nacional  se relaciona no que está
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materializado em Mário de Andrade na Gramatiquinha71: “a estilização da fala brasileira

...  pessoal prá codificação  futura do brasileiro” (ANDRADE apud Pinto: 1990, 318,

nosso grifo). Pode-se averiguar, portanto, um imaginário de projeção de escrita literária

na língua do/no Brasil constituindo uma unidade para o autor, o que é materializado

também na sua epistolografia, por sua vez,  no arquivo Mário de Andrade. Assim, se

Mário  de Andrade é  feito  autor  na herança  de  um Brasil,  também é edificado pela

construção de um Brasil do lugar de intelectual que produz na formação de uma obra

escritos etnográficos, literários, filológicos, ensaísticos, gramaticais, enfim. Na projeção

de um futuro para a língua do lugar do literato, do intelectual, verificaremos como a

herança e a construção em Mário de Andrade se tensionam pelo dizer sobre a escritura

literária no discurso sobre a língua, através de um sonho para a língua no Brasil. E essa

construção de uma “memória do futuro” em Mário de Andrade pode ser analisada como

funcionamento  do  arquivo  de  si,  atualizando  a  memória  da  língua  através  do

acontecimento discursivo. Novamente, nos adiantamos. É preciso antes mover saberes

sobre a correspondência de Mário de Andrade. 

2.4.7) A correspondência e o “gigantismo epistolar” de Mário de Andrade.

Comecemos  trazendo  um  dizer  em  Mário  de  Andrade  sobre  a  prática  da

correspondência entre homens de letras:  “Carta de deveras carta, é documento maior.

Manu, e matute bem nos que não conseguem escrever carta e muito menos sustentar

uma  correspondência.”  (ANDRADE apud  Moraes,  2001:386,  7  de  abril  de  1928).

Muitos são os estudos e pesquisas no campo da literatura sobre a correspondência entre

intelectuais, artistas, literatos, homens de letras e o papel da epístola como prática da

vida literária. Focaremos nesta seção a correspondência como prática dos homens de

letras em Mário de Andrade. Seguindo um trajeto de dizeres sobre a correspondência de

Mário de Andrade, chamaremos autores dos estudos literários, de modo a compreender

melhor a formação do arquivo, como já trabalhamos em seção anterior, e o que circula

sobre  Mário  de  Andrade  no  lugar  de  correspondente  a  partir  de  um  outro  campo

disciplinar.  Nesse  caminho,  também comparecerão  dizeres  sobre  a  correspondência

materializados em Mário de Andrade. Deve-se considerar que, ao mobilizar saberes e

71 PINTO, E. Pimentel. A Gramatiquinha de Mário de Andrade. Texto e Contexto. São Paulo: Duas Cidades, 1990.
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ideias  de outros  campos,  estamos,  de algum modo,   analisando e formulando esses

dizeres por nossa inscrição na Análise de discurso.

No caminho do afeto,  estabelecer uma correspondência como prática da vida

literária é, também, doar-se no elo à amizade pela letra em carta. De Mário para Manu:

Você comenta que a nossa amizade é carteada … isso não quer
dizer nada, Manu! Isso é que é o mais puro mais elevado mais
masculino feitio e manifestação de amizade.  Você me quer
um bem danado no que aliás é certeza que  é correspondido
ponto por ponto.” (ANDRADE apud MORAES, 2001: 261, 12
de dezembro de 1925, negrito nosso)

Por outro lado, é preciso “sustentar uma correspondência”, gestando “documento

maior”: na carteação entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira, está materializado um

imaginário  sobre  a  correspondência  que vai  muito  além do que seria  uma troca  de

cartas. A correspondência ganha possibilidade de formar arquivo, documento, algo que

os homens de letras deveriam sustentar como prática da vida literária para se sustentar

no lugar social do intelectual. Como efeito desta prática produzido pela função-autor, a

correspondência é projetada como arquivo futuro, em um vir a ser registro histórico,

objeto  de  pesquisa  posterior.  Com isso,  a  prática  da  correspondência  em Mário  de

Andrade recai na formação de um “arquivo de si”, estabelecendo um confronto entre a

língua da correspondência e a memória institucionalizada do arquivo, reforçada pelo

funcionamento do nome de autor. Uma correspondência entre  anônimos poderia  ser

imaginada como “documento maior” no dizer de quem a pratica e a forma do lugar do

correspondente? 

No aniversário de falecimento de Mário de Andrade,  Antonio Candido (1946

[2011])  escreveu  para  a  Revista  do  Arquivo  Municipal de  São  Paulo  assinalando  a

grandiosidade do autor e destacou, dentro dos muitos Mários já conhecidos (mas nem

sempre tão falados) naquela época, o escritor de cartas.

Com efeito, há muitos Mário de Andrade, além dos conhecidos,
que se irão revelando aos poucos. Entre estes o Correspondente,
o homem que escrevia cartas. A sua correspondência encherá
volumes e será porventura o maior monumento do gênero, em
língua  portuguesa:  terá  devotos  fervorosos  e  apenas  ela
permitirá uma vista completa da sua obra e de seu espírito.
(CANDIDO, (1946 [2011], nosso grifo)

A prática  dessa  “religião  da  correspondência”  (idem),  na  feliz  expressão  de



114

Antonio Candido, gerou um verdadeiro “monumento” de quase oito mil cartas lacrado a

pedido de Mário de Andrade.  Na escrita  de si  por  cartas,  pode-se ler  em Mário de

Andrade um efeito de autorização da abertura do arquivo apenas cinquenta anos após a

sua morte, em carta-testamento a seu irmão Carlos, publicada por Alvarenga em Mário

de Andrade, um pouco (1972).

Toda correspondência, sem exceção, eu deixo para a Academia
Paulista de Letras.  Deve ser fechada e lacrada pela família e
entregue só para ser  aberta e examinada 50 (cinquenta) anos
depois  da  minha  morte  (ANDRADE  apud  ALVARENGA,
1972: 32). 

Também sobre o caráter monumental da epistolografia de Mário, Telê Ancona

Lopez afirma que “Não se consegue ainda avaliar a extensão da correspondência ativa,

iniciada  talvez  antes  da  década  de  20,  seguindo  até  o  final  da  vida  de  Mário,  em

fevereiro de 1945.” (LOPEZ, 1983 [2011]). Em carta a Drummond, lê-se em Mário:

“Desculpe essa longuidão de carta. Eu sofro de gigantismo epistolar”72. O gigantismo é

o do arquivo de si, no mergulho na discursividade da correspondência. 

A correspondência  de Mário de Andrade  é  um monumento,  pelo excesso de

documentação,  mas,  sobretudo,  pensando  pela  Análise  de  discurso,  é  uma

correspondência-monumento fruto de um gigantismo discursivo do autor que também é

arquivo, no efeito de reunião do maior arquivo epistolar da língua portuguesa a partir de

um nome de autor – Mário de Andrade. Sobre as cartas, é projetada na carta-testamento

uma formação futura de um arquivo-monumento, com data para ser aberta essa espécie

de  caixa  de  Pandora  trancada  em um cofre  Bernardini  pela  família.  Mário  redigia

“cartas para serem publicadas. Quando íntimas demais, ele tinha o cuidado de dizer que

eram estritamente confidenciais” (DUARTE, 1972:8). 

Segundo Moraes  (2007),  em Mário de  Andrade a  questão  da publicação das

cartas é contraditória, o que divide o autor entre “a percepção do valor histórico de seu

arquivo  epistolar,  ao  mesmo  tempo,  por  querer  resguardar  a  intimidade  de  seus

correspondentes” (idem, 120). Analisamos aqui que esta contradição pode ser lida no

dizer  de  Mário  de  Andrade  sobre  a  correspondência  em  diversas  materialidades.

Conforme citado em Moraes (2007: 121), na crônica “Crítica, que gente!” publicada no

Diário nacional, Mário de Andrade declara sobre o epistolário e a escrita de cartas entre

72ANDRADE, Carlos Drummond de. A Lição do  Amigo: cartas de Mário de Andrade a Carlos Drummond de
Andrade, anotadas pelo destinatário,São Paulo: José Olimpo, 1982, pg. 6. Carta datada de 10 de novembro de
1924.
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intelectuais e artistas:

Eu possuo um epistolário engraçadíssimo, já bem catalogado e
que depois da minha morte, hei de deixar dinheiro para que seja
publicado em livro.  Não são  as  cartas  de amigos  não,  é  um
epistolário só de artistas me agradecendo ou me ofendendo. É
o  que  se  pode  chamar  de  cartas  graduadas.  O  artista  por
primeiro vem chamando a gente, se não chama de gênio, chama
de  maior  crítico  paulista.  Fala  em orientação  modernista  (na
minha frente todos os artistas ficam modernistas), na proteção
minha à arte verdadeira, etc. E acaba repetindo que sou grande.
Sucede às vezes que elogio o tal do artista porque acho nele
algum valor. Vem carta nova, quase ardente, agradecendo quase
de rojo no chão epistolar. Sucede que um dia ataco o mesmo
artista  por  alguma  coisa  dele  que  não  gostei.  Lá  vem  ódio,
gente! Cartas sublimes de comicidade, seu malcriado, seu isto,
seu menorzinho,  pequetitinho crítico do Brasil!...  Mas eu me
vingo, não banco São Francisco e outros perdoadores. Pelo meu
testamento  vai  ser  tudo  publicado  em  livro. (ANDRADE
apud Moraes: 2007, 121, grifo nosso)

No gesto do autor organizar um epistolário, separar correspondentes conforme o

teor das cartas, consideradas como espaço de debate intelectual e artístico, Mário de

Andrade  ocupa,  ou  melhor,  é  ocupado,  por  um  lugar  de  arquivista,  pela  força  do

“arquivo de si” conduzida pela função-autor. Não são quaisquer cartas a formarem o

epistolário, são as cartas que, do lugar de intelectual, de homem de letras, de arquivista

em  Mário  de  Andrade,  foram  designadas  por  “cartas  graduadas”.  É  o  efeito  de

contenção da fluidez da correspondência pela autoria e pelo arquivo que é produzido um

epistolário, que é projetada a publicação, que é testamentado sob os efeitos do jurídico,

a reclusão das cartas para um arquivo futuro, já sendo arquivo, que, segundo a carta-

testamento, deveria ser cuidado por uma instituição pública. Em outra direção, em carta

à Murilo Miranda datada de agosto de 1943, na tensão entre o público e o privado, e o

privado e o privado, lê-se Mário de Andrade colocando-se veementemente contrário à

difusão das correspondências.

declaro solenemente,  em estado de  razão  perfeita,  que quem
algum dia publicar as cartas que possuo ou cartas escritas por
mim, seja em que intenção for, é filho da puta, infame, canalha
e  covarde.  Não  tem  noção  da  própria  e  alheia  dignidade.
(ANDRADE apud Moraes: 2007, 120) 

No dizer do Mário de Andrade sobre as cartas, o paradoxo discursivo é resultado

da tensão entre os efeitos da função-autor e do arquivo, no tornar a carta documento-

monumento, com a fluidez da correspondência. Ainda que a escrita de si por cartas seja
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um imperativo da vida literária para o lugar homens de letras, principalmente no vínculo

com o nome de  autor,  na  língua  da  correspondência,  o  autor  é  levado  a  um lugar

discursivo cuja propriedade consiste em dissipar a interpelação a uma prática social da

autoria, trocando-se no dizer do outro em cartas, descansando da rigidez da autoria. Esta

é uma das tensões que alinhavam o arquivo discursivo da tese, uma outra, é a disputa

por  proferir  saberes  sobre  a  língua  do/no  Brasil  entre  posições-discursivas  nos

correspondentes. Falemos dos correspondentes analisados na tese que compõem a Série

correspondências do Arquivo Mário de Andrade administrado pelo IEB.

Bandeira  foi  quem  mais  ocupou  o  lugar  de  correspondente  de  Andrade.

Conforme Moraes (2001: 31), dentro da Série Correspondência do arquivo institucional

do IEB,  “Manuel  Bandeira  representa  o  maior  volume de  documentos  da  sub-série

correspondência passiva lacrada, perfazendo o total de 281 documentos que cobrem o

período que vai de 22 de maio de 1922 a 30 de outubro de 1944”. Além disso, Moraes

reuniu  outros  documentos  como  cartões  postais,  outras  cartas  e  bilhetes  da  Série

Manuscritos do  arquivo  Mário  de  Andrade,  incluindo  um  bilhete  sem  data  com

anotações sobre linguistas e a  Gramatiquinha; e 14 cartas do Fundo Manuel Bandeira

administrado  pela  Casa  de  Rui  Barbosa,  no  Rio  de  Janeiro.  Esse  monumento-

correspondência  foi  publicado  em  Correspondência  Mário  de  Andrade  &  Manuel

Bandeira (2001) pelo projeto editorial Série Correspondência uma parceria do IEB com

a EDUSP. Por outro lado, a correspondência com Pio Lourenço foi estabelecida por

maior período na epistolografia de Mário de Andrade, compreendida entre 1917 e 1945,

tendo sido organizada por Denise Guaranha e Tatiana Figueiredo, publicada pela editora

Ouro sobre azul. A publicação da correspondência, do lugar de pesquisador vinculado

ao IEB, foi fruto da pesquisa no Arquivo Mário de Andrade e no arquivo privado de Pio

Lourenço. Em contrapartida, as cartas de Mário de Andrade com Sousa da Silveira e

outros  filólogos  e  gramáticos,  como  Antenor  Nascentes,  Amadeu  Amaral,  Renato

Mendonça, dentre outros, nas quais se materializam dizeres sobre a língua do/no Brasil,

ainda encontram-se no recôndito do arquivo do IEB, sem difusão em livro. Novamente,

percebe-se a ação do instituto na administração do Arquivo Mário de Andrade, inscrita

agora no processo de difusão das correspondências, ou seja, da seleção e do recorte de

uma fatia do arquivo para a publicação e distribuição em livros. 

Na crítica literária  de Mário  de Andrade ao conto  Dona flor ,  de  Francisco
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Inácio Peixoto, publicada no Diário de Notícias em 194073, pode-se ler ideias sobre a

escrita de cartas no autor.  Um professor de música amigo de Mário indicava o violão

para alunos menos talentosos no piano74 e em Mário de Andrade está formulado no

lugar de crítico literário sobre a correspondência:  

Estou me lembrando disso porque existe uma espécie de violão
da literatura, a que poucos dos nossos milhares de escritores se
dedicam, o chamado gênero epistolar. É, na verdade, o gênero
ideal, de grande nobreza humana porque socializa, aproxima os
indivíduos  e  cultiva  a  amizade.  E  ao  mesmo tempo,  não  se
publica. Por intermédio das cartas nós podemos dar fuga aos
nossos sentimentos e ideias,  fazer literatura, mandar contos e
crônicas  aos  nossos  amigos,  dezenas  de  sonetos,  que  serão
certamente aplaudidos por eles, de noite e de dia, porque não
fazem barulho. É certo que da dezena de volumes já saídos este
ano, a maioria não tem exatamente uma razão pública de ser.
São  legítima  literatura  de  violão.  (ANDRADE,  1993:  188
[1940])

Em Mário de Andrade,  a escrita de correspondência era imaginada como um

exercício literário,  do mesmo modo que o violão era compreendido no processo de

aprendizado para o piano. Mas se violão é processo, é principalmente intimidade, um

saber privado em partilha, assim como a escrita de cartas.  Em  Ao sol, carta é farol,

Matildes Demétrio afirma sobre a confissão na correspondência de Mário de Andrade:

Raramente o escritor se contenta com o que não seja o desejo de
se projetar para fora de si mesmo. (…) Pois as cartas são uma
espécie de guardiãs do ritmo e das batidas da vida presente e o
amigo que as recebe é o árbitro que intercede, o mediador que
interfere ou a testemunha que observa e atesta a veracidade das
coisas  contadas.  A  correspondência  é  o  apelo  irreprimível
daquele que escreve e a ressonância de quem recebe. Num jogo
interrelacional  acontece  a  abertura  e  o  deciframento  do
remetente,  ao mesmo tempo em que se abrem frestas para o
conhecimento do destinatário. (DEMÉTRIO, 1998: 22)

Desse modo, se as cartas resguardam uma prática da vida literária, um hábito

público entre escritores, homens de letras, fortalecendo esses lugares em uma formação

social, a correspondência também é espaço privado de revelar-se ao outro pela escrita e

pela leitura de uma materialidade dada como um presente, um mimo, no íntimo. Entre

escritores, a correspondência é atravessamento do dizer sobre a criação literária, da lida

73  Pode-se  encontrar  a  crítica  em:  ANDRADE,  Mário.  Vida  literária.  Pesquisa,  estabelecimento  de  texto,
introdução e notas por Sonia Sachs. São Paulo: Hucitec: Edusp, 1993

74No  lugar  de  professor  de  música,  pode-se  ler  uma  forma  evolucionista  para  dizer  dos  instrumentos  e  do
aprendizado, como veremos, fruto de uma formação discursiva positivista nos homens ilustres no Brasil.
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pela paixão da língua. Como salienta Moraes (2007: 113), a correspondência de Mário

de Andrade, ao “fazer da carta o espaço da experimentação” (MORAES, 2007:113) da

linguagem, forma o que a crítica genética denomina por “arquivo da criação” (idem:

92), ou seja, um meio de se compreender o desenrolar da criação artística. No traço

produzido pela discursividade da correspondência no arquivo da criação, pode-se ler em

Demétrio (1998):

A correspondência  de Mário é  outro caminho valioso para  o
conhecimento  do  escritor  e  de  sua  obra,  suas  intenções  e
processo de criação. Além disso, através da correspondência é
possível rastrear posicionamentos e surpreender momentos em
que  o  remetente  se  desnuda  para  o  outro,  projetando  o  que
estava  escondido  ou  que  lhe  preocupava  no  momento.
(DEMÉTRIO, 1998:27)

Para Moraes (2007), nas cartas de Mário de Andrade a questão estilística da

língua se dá não só no debate filológico com missivistas como Sousa da Silveira e

Manuel Bandeira, mas na própria escrita de cartas, ao transgredir “preceitos de uma

linguagem privilegiada literariamente mas anacrônica para 'forçar a nota', chamando a

atenção  para  a  'linguagem  brasileirista'”  (idem:113).  Seguindo  com  Moraes,  pelo

caminho da escrita de cartas em Mário de Andrade reside uma pedagogia, através da

qual o autor 

aprofunda  temas,  instaura  a  hesitação,  incita  reações,
dialogando  com  simplicidade.  O  pedagogo  é  o  doutrinador
paciente  dos  colegas  de  geração,  oferecendo  conhecimento
técnico e ideológico das tendências modernistas, assimilado de
livros e revistas europeias(MORAES, 2007:113). 

Como veremos sobre os lugares sociais e o trânsito para os lugares discursivos

no arquivo, o lugar de guru de uma geração e de mestre  é materializado em cartas,

ensaios, artigos, livros, vindos da pena de discípulos sobre Mário de Andrade. Lopez

(1983)  confirma  que  as  missivas  de  Mário  de  Andrade  constituem  um importante

documento e objeto de pesquisa, sobretudo, no caso da discussão sobre a língua no

Brasil,  dita  nos  estudos  literários  como  “questão  da  fala  brasileira”,  no  lugar  de

experimento estilístico pelo literato:

É  bom  destacar  a  existência  de  pronunciamentos  sobre  a
questão da fala brasileira, vários, fundamentados na justificativa
de  sua  aplicação  à  linguagem  escrita,  apontando  fontes  e
pesquisa, arcando com a responsabilidade da experimentação,
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principalmente nos anos 20. (LOPEZ,1983 [2011])

Para averiguarmos os saberes sobre a língua nas cartas de Mário de Andrade, é

imprescindível  mergulhar  na  materialidade da língua na correspondência.  Não basta

dizer apenas que há uma questão linguística nas cartas, sob o risco de repetirmos o que

foi tornado evidente sobre Mário de Andrade e a língua do/no Brasil por outros campos

disciplinares. Como leremos nas análises a seguir, a correspondência entre Mário de

Andrade, Sousa da Silveira, Manuel Bandeira e Pio Lourenço se constitui como espaço

onde residem variadas posições discursivas sobre a língua do/no Brasil na fluência do

dizer  sobre  a  escrita  literária,  justamente  pelo  trânsito  conflituoso  entre  os  lugares

autorizados a dizer sobre a língua nestes nomes de autor.  Muito além de representarem

um espaço de enunciação estritamente relacionado à vida privada, se configuram como

um arquivo que difunde saberes sobre a língua e a literatura em relação à formação de

imaginários de nacionalidade para o Brasil. 

Trabalharemos no próximo capítulo com o aprofundamento sobre o recorte do

arquivo discursivo  (ORLANDI, 1983, 1984, 1987, 2005) da tese, mobilizando para

estabelecimento do critério analítico as noções de lugar social e discursivo (PÊCHEUX,

2009 [1988], GRIGOLLETO, 2005, 2008) e de discurso de e discurso sobre em Análise

de discurso (ORLANDI, 1990, 2001; MARIANI, 1998; VENTURINI, 2009; PETRI,

2004).  Com  isso,  buscaremos  explicitar  os  procedimentos  de  seleção  dos

correspondentes,  dentre  o  universo  de  missivistas  que  compõem  a  Série

correspondências de Mário de Andrade, bem como a escolha das sequências discursivas

a partir do discurso sobre a língua do/no Brasil no dizer sobre a escrita literária. Para a

leitura  do  arquivo  da  tese,  percorreremos  o  trajeto  temático  (GUILHAUMOU  &

MAZIÈRE,  2011  [1994])  da  rede  de  saberes  sobre  a  língua  nas  correspondências,

fazendo  emergir  autores  e  disciplinas  filiados  à  gramática,  aos  estudos  histórico-

comparativos  e  à  linguística  em  nascença,  compreendendo  esta  emergência  como

funcionamento do discurso transverso (PÊCHEUX, 2009 [1988]). Com isso, poderemos

averiguar  a  movência  tensa  das  posições-discursivas  no  arquivo,  bem  como  a

correspondência como materialidade discursiva onde a função-autor se esvanece e se

edifica. Adentremos no terceiro capítulo, portanto.
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3) CONFISSÕES SOBRE A LÍNGUA - CAPÍTULO DE ANÁLISE.

3.1)  O recorte do arquivo – o discurso sobre a língua no dizer sobre o fazer literário

Sob o  que  foi  trilhado  a  respeito  da  relação  entre  autor,  arquivo,  lugar  e  o

movimento discursivo da correspondência, base construída pela Análise de discurso e

sua  incidência  na  História  das  Ideias  Linguísticas,  é  possível  agora  prosseguir  em

direção a uma análise das discursividades sobre a língua no Brasil inscritas em Mário de

Andrade. A correspondência, compreendida como materialidade discursiva, possibilita

perceber o funcionamento da autoria como abrigo de diferentes posições discursivas: no

mirar-se em um outro,  ao ocupar  o lugar  de escritor  de cartas,  o  autor  exerce uma

prática da escrita de si e, ao mesmo tempo, inscreve o outro em seu dizer, dando-se a ler

e  a  escrever  pelo  outro.  Ao  ser  alocado  como  leitor,  o  autor  é  esvanecido  pela

materialização do lugar de correspondente na escrita do outro sobre si. Desta maneira,

vai ganhando corpo o lugar discursivo de correspondente, onde se inscrevem posições-

sujeito. De Mário para Tio Pio: “E assim, com alguma melancolia e poucos sonhos, lhe

mando este meu retrato psicológico em troca do seu. Quando o verei?”(ANDRADE

apud GUARANHA e FIGUEIREDO, 2009: 325 [20 de abril de 1939]). Imprimem-se

no arquivo e, por sua vez, em Mário de Andrade e em seus missivistas como efeitos de

autor, diferentes posições discursivas sobre a língua no Brasil. Tais posições transitam

na filiação a campos de saber em disputa e tensão pelo discurso sobre a língua, o que é

fruto de um retesamento entre formações discursivas, o que será descrito conforme a

análise das sequências discursivas. Para empreendermos a análise do discurso sobre a

língua,  foram estabelecidos  dois  critérios  de  análise,  de  modo  a  recortar  o  arquivo

discursivo, a saber:

1) dentro do universo dos correspondentes de Mário de Andrade,  foram selecionadas

as cartas vinculadas a nomes de autor que ocupam o lugar social do filólogo, do

literato, do gramático e do professor de língua e literatura – Sousa da Silveira, Pio

Lourenço  e  Manuel  Bandeira.  Havia,  como  já  foi  dito,  muitos  outros

correspondentes que também ocupam os lugares citados, como Antenor Nascentes,

Dante  Laytano,  Renato  Mendonça  e  Amadeu  Amaral,  dentre  outros.  Contudo,

foram selecionadas as correspondências que afetam o processo de escrita literária
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de Mário de Andrade, como será apresentado no segundo critério para o recorte.

Cabe ressaltar que Mário de Andrade e os correspondentes ocupam mais de um

lugar  social,  como  veremos  nas  próximas  seções.  Sousa  da  Silveira  e  Manuel

Bandeira  ministraram  aulas  de  língua  nacional  e  estrangeira  em  diferentes

instituições de ensino, tendo Sousa da Silveira e Manuel Bandeira sido professores

do Colégio Pedro II, onde foram colegas de trabalho de Antenor Nascentes. Sousa

da Silveira, junto com  Antenor Nascentes, forma o corpo de membros fundadores

da Academia Brasileira de Filologia, em 194475. Manuel Bandeira, além de literato,

também ocupou  o  lugar  de  professor  de  literatura  e  redigia  crítica  literária  na

mesma revista que Mário de Andrade, a América Brasileira: resenha da actividade

nacional, que vigorou de 1922 a 192476. Pio Lourenço escrevia artigos de filologia

para jornais de Araraquara, era fazendeiro e, em companhia de Mário de Andrade,

dedicava-se à caça e à pesca, aos estudos de botânica e zoologia, que ocupavam um

lugar prestigiado de ciências no século XIX, e, claro, aos estudos de linguagem. Pio

Lourenço destaca-se dos demais correspondentes que ocupam um lugar de filólogo

no arquivo por também revisar os manuscritos literários de Mário de Andrade. 

        No entanto,  como já  foi  dito,  é  preciso passar do lugar social  para o lugar

discursivo (GRIGOLLETO, 2005, 2008), materializado pela língua no intradiscurso. O

que não significa  dizer  que o lugar  discursivo independe do lugar  social.  Cada um

desses nomes de autor promove um efeito de unidade distinto, legitimado e reforçado,

sobretudo,  pela  reunião  da  obra  de  cada  autor  na  prática  de  diferentes  lugares,

culminando na veiculação de saberes sobre a língua do/no Brasil. Cabe ao analista do

discurso desnaturalizar as evidências sobre os lugares sociais e questionar que efeitos de

sentido  sobre  a  língua  são  produzidos  a  partir  desses  nomes  de  autor.  Além disso,

segundo  Orlandi  e  Guimarães  (2001:28)77,  a  “função-autor-brasileiro-gramático”  é

formada pelos diversos lugares sociais a partir dos quais o gramático professa: 

os diferentes  autores  de gramáticas  – no século XIX78 –  são
também  professores,  escritores,  historiadores  ou  jornalistas,
ocupando assim uma dupla posição institucional. É pois de mais
de um lugar que eles operam na produção dos efeitos de sentido
de brasilidade (idem). 

75 cf. www.filologia.com.br
76 cf. www.brasilianas.usp.br (a revista está disponível para download).
77  ORLANDI, Eni; GUIMARÃES, Eduardo. Formação de um espaço de produção lingüística: a gramática no

Brasil. ORLANDI (org.). História das Ideias Linguisticas. Campinas: Pontes; Cáceres: UNEMAT, 2001
78  Pela análise dos autores que compõem o arquivo da tese, isso se dá também no século XX.

http://www.brasilianas.usp.br/
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Faz-se  necessário  também  pensar  nos  modos  como  o  entrecruzamento  dos

lugares discursivos no arquivo produz diferentes posições discursivas, que se imprimem

no dizer  sobre  a  língua  no  arquivo  Mário  de  Andrade.  Por  isso,  adentraremos  nas

próximas seções em especial sobre os lugares ocupados por cada correspondente.

2) O segundo critério para o recorte do arquivo relaciona-se ao estabelecimento das

sequências discursivas. Foram selecionadas sequências em que compareciam no arquivo

um discurso sobre a língua no Brasil vinculado: a) ao dizer sobre a escrita literária e b)

aos  saberes  linguísticos  que  circulavam  na  virada  do  século  XIX  para  o  XX,  nas

condições de produção de Mário de Andrade e seus correspondentes. Ao estar atrelado

ao funcionamento da autoria, o “discurso sobre” (ORLANDI, 1990; PETRI, 2004) a

língua  incide  na  circulação  e  na  legitimação  de  determinados  saberes  e  ideias

linguísticos,  movendo-se  de  dupla  maneira:  da  mesma  forma  em  que  encampa

diferentes posições discursivas sobre a língua, promove um efeito de unidade de saber

sobre a língua. 

É evidente, por exemplo, pensar em Mário de Andrade como um autor filiado a

uma proposta de inovação linguística pela literatura, um efeito veiculado pela crítica

literária enquanto campo disciplinar e que instaura no interdiscurso um discurso sobre

Mário de Andrade. Mas esta é uma peça que a memória institucionalizada nos prega,

pela repetição. E as diferentes posições sujeito que se imprimem e se embatem no autor,

fluindo no entremeio  das  formações  discursivas?  O discurso sobre,  casa  e  arena  de

muitas posições-sujeito.

Para dizer da base das veredas pelos critérios de análise, retomaremos a noção

de  recorte  do  arquivo  discursivo  (ORLANDI,  1989),  bem  como  a  distinção  entre

discurso  de  e  discurso  sobre  em  Análise  de  discurso  (ORLANDI,  1990,  2001;

MARIANI, 1998;  VENTURINI, 2009; PETRI, 2004).  Como um dos critérios é um

discurso sobre a língua emergindo em um dizer sobre a escrita literária pela função-

autor,  traremos  sobre  o  papel  da  escrita  em  relação  à  representação  de  saberes

metalinguísticos em História das Ideias Linguísticas (AUROUX, 1992; COLOMBAT,

FOURNIER e PUECH, 2010). A partir do recorte, a leitura do arquivo seguirá, como foi

dito no capítulo 2.2, a noção de trajeto temático (GUILHAUMOU & MAZIÈRE, 2011

[1994]),  ou  seja,  as  sequências  discursivas  serão  organizadas  na  escrita  da  análise

consoante a emergência de discursividades sobre a língua inscritas nas condições de
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produção da correspondência de Mário de Andrade. A reforma ortográfica, discussões

sobre a colocação pronominal, brasileirismos, dentre outros, dão corpo aos modos de

dizer sobre a língua do/no Brasil dos lugares discursivos de quem pode e deve dizer - no

atravessamento entre  o literato, o filólogo, o gramático, o professor, o intelectual, o

homem das ciências, o divulgador de saberes sobre a língua – consistindo em um trajeto

temático para a leitura do arquivo.  Como dissemos, tais saberes são mobilizados pela

referência a outros nomes de autor no lugar de quem pode e deve dizer sobre a língua,

atravessando o corpo da correspondência. Deste modo, nosso trajeto temático acontece

na transversia do discurso, ou seja, pode ser compreendido como um funcionamento da

“determinação  do  interdiscurso  como  discurso  transverso,  isto  é,  o  efeito  da

'exterioridade'  do real  ideológico-discursivo,  na medida  em que ela  se  volta  para  si

mesma para se atravessar” (PÊCHEUX, 2009 [1988]: 160). Veremos o funcionamento

do discurso transverso de suas maneiras: por meio da análise do comparecimento de

nomes de autor como João Ribeiro, Renato Mendonça, Candido Figueiredo em relação

a  saberes  metalinguísticos;  para  compreendermos  as  condições  de  produção,  nossa

escrita também está marcada pela citação a esses nomes de autor e aos dizeres sobre a

língua que deles e neles circulam. Consideramos então que o discurso transverso se

constitui em um modo de operar do interdiscurso, expondo as marcas da travessia de

outras discursividades na formação do dizer de um sujeito, movido a ocupar um lugar

de  correspondente  e,  no nosso  caso,  um lugar  de  analista  de  discurso.  Portanto,  os

saberes linguísticos veiculados a partir de Candido Figueiredo, Eduardo Carlos Pereira,

João Ribeiro, Antenor Nascentes, Said Ali, Meillet, Saussure, Bally, dentre outros, bem

como obras  que formam a autoria  dos  correspondentes,   comparecerão  no gesto  de

análise justamente para tentar dar conta do atravessamento discursivo que constitui um

trajeto temático e as projeções do sujeito no discurso.

Como a correspondência se constitui em uma discursividade muito específica,

onde os  dizeres  circulam entre  o escrever  e  o  receber  uma carta,  além dos lugares

discursivos ocupados pelos autores, é preciso analisar os modos como os lugares do

remetente e do destinatário se enfronham discursivamente, no lugar do correspondente.

Por isso, ao invés de agrupar os dizeres sobre a língua nos autores consoante o trajeto

temático em uma única  seção,  os  subcapítulos  foram dispostos  a  partir  da troca  de

cartas,  agrupando pelo nome de autor cada correspondente de Mário de Andrade.  A
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relação  entre  Mário  de  Andrade  e  cada  um dos  correspondentes  é  especial:  vai  se

moldando  em  diferentes   vias,   estabelecendo  um  corpo  de  missivas  próprio.   O

“Marião” que escreve e lê a “Manuelucho” não é o mesmo “Sr. Mário de Andrade” que

escreve e lê a “Meu caro Sr. Sousa da Silveira”, muito menos o sobrinho “Mário” que

escreve e lê a “Tio Pio”. Ao dizer sobre a escrita literária, ventilando ideias sobre a

língua no Brasil, por se tratar de correspondência, há também o movimento de escrever

e ser escrito, ler e ser lido, que tentamos incorporar na escrita da tese, correndo o risco

de  retomar  um trajeto  temático  que  compareça  (na  distinção)  como  discurso  sobre

língua no dizer sobre a escrita literária nos correspondentes.

A proposta é, portanto, com a análise das correspondências do arquivo Mário de

Andrade,  pensar  no discurso sobre a  língua do/no Brasil  movido pelo dizer  sobre a

escrita literária no funcionamento da autoria.  Concorrendo para um discurso sobre a

língua do/no Brasil,  se  inscreve  no arquivo pelo nome de autor  uma veiculação de

saberes metalinguísticos, a partir de diferentes lugares discursivos de onde se pode e

deve dizer sobre a língua, onde transitam determinadas posições sujeito em tensão nas

formações discursivas lusitana, brasileira e positivista. Aliado a isso, analisaremos no

arquivo uma prática  da escrita  de si  e  dos  efeitos  da língua da  correspondência  no

sujeito.  Na movência da memória da língua no Brasil, que saberes são legitimados, que

ideias são esquecidas, o que persiste e o que escapa no discurso sobre a língua do/no

Brasil?

Conforme Orlandi  (1990),  a noção de discurso sobre funciona de uma dupla

maneira:  consiste em “uma das formas cruciais  da institucionalização dos sentidos”,

alçando determinada posição como legítima, como aquilo que perdura na evidência da

memória,  em  detrimento  de  outras  posições,  produzindo  um efeito  de  unidade  em

relação a determinado saber. Por outro lado, o discurso sobre abriga diferentes discursos

de,  “é  um lugar  importante  para  organizar  as  diferentes  vozes  (dos  discursos  de)”

(ORLANDI,  1990:  37).  Para  Mariani  (1998:  60),  “os  ‘discursos  sobre’  atuam  na

institucionalização dos sentidos, portanto, no efeito de linearidade e de homogeneidade

da memória”. 

O discurso sobre promove então um efeito de unidade, elegendo um determinado

discurso  de,  filiado  à  formação  discursiva  dominante  e,  ao  mesmo  tempo,  reúne

diversos  discursos  de,  onde se  inscrevem distintas  posições  sujeito,  em tensão.  E é
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justamente  essa  tensão,  própria  do  discurso,  que  confere  porosidade,  movência,  à

formação discursiva. 

Em sua tese acerca do discurso literário sobre o gaúcho, Petri (2006) relaciona o

discurso de à função-autor, onde se inscrevem diferentes posições-sujeito. Desse modo,

pode-se compreender  que o discurso de promove um efeito  de pertencimento a  um

nome de autor ou mesmo a um ou a diversos lugares discursivos. Por exemplo, pelo

próprio funcionamento da autoria, o nome Mário de Andrade condensa um monumento

discursivo,  o  excesso  pela  obra  literária,  pelas  pesquisas,  pelo  já  dito  “gigantismo

epistolar” (CANDIDO, 2011 [1946]) das quase oito mil correspondências, pelos trinta

mil  documentos,  que  abarcam manuscritos,  fichas  de  estudos,  etc.  e  pela  biblioteca

pessoal com 17.624 livros, todos resguardados pelo IEB79 ... o discurso de Mário de

Andrade reforça o efeito de unidade da função-autor.  E o discurso de Mário de Andrade

sobre a língua no Brasil? Inovação literária da língua, para a construção de um nacional

pela literatura. São palavras que latejam, que se repetem, nas aulas de literatura, nas

conversas entre pesquisadores, e nos dizeres de quem somente já ouviu falar de Mário

de Andrade. Mas Mário é “trezentos, trezentos e cinquenta” ...

Como  considera  Venturini  (2008),  o  discurso  de   é  um  funcionamento  da

rememoração  pelo  qual  se  realiza  o  discurso  fundador,  onde  se  instaura  uma

discursividade na legitimação de um dado dizer e no silenciamento de outros. Segundo

Venturini (2008):

Acerca do discurso de é possível destacar sua ocorrência como
o que sustenta o dizer, autorizando-o, ou não, em relação à FD,
à qual o sujeito da enunciação se assujeita pela identificação,
contra-identificação ou desidentificação dos sujeitos locutores e
também dos  interlocutores com o que é próprio da FD, como
um saber. (VENTURINI, 2008: 65)

Em relação ao ‘discurso de’ atrelado ao lugar discursivo, tem-se o ‘discurso do’

gaúcho (Petri, 2006), o ‘discurso do’ literato, o ‘discurso do’ filólogo, o ‘discurso do’

gramático, ou seja, o discurso contido no lugar de onde fala o sujeito. Falar de um lugar

também produz um efeito de unidade do sujeito e uma evidência de que, a partir daquele

lugar, tais coisas “podem e devem ser ditas” ou não podem e não devem ser ditas. É o

que professa Pêcheux sobre o funcionamento da interpelação ideológica do indivíduo

79  Informação dos números do Arquivo  Mário de Andrade dita  pelo site  do IEB: http://www.ieb.usp.br/guia-
ieb/detalhe/146.
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em sujeito pela formação social. Como afirma Pêcheux:

Resumindo:  a  objetividade  material  da  instância  ideológica  é
caracterizada  pela  estrutura  de  desigualdade-subordinação  do  ‘todo
complexo  com  o  dominante’  das  formações  ideológicas  de  uma
formação  social  dada,  estrutura  que  não  é  senão  a  da  contradição
reprodução / transformação que constitui a luta ideológica de classes.
(idem, 2009: 131 [1997])

 Pode-se considerar então que ‘discurso de’ promove um efeito de evidência sobre

um  dizer,  a  partir  de  um  determinado  lugar  discursivo  e/ou  da  função-autor,

materialização no intradiscurso do lugar social,  por sua vez, da formação social nos

quais um autor está subsumido. Desse modo, ao mesmo tempo em que o ‘discurso de’

reproduz as contradições da luta ideológica de classes, sobrepuja dizeres em detrimento

de outros, justamente por reunir posições discursivas em tensão. Apesar de seu efeito de

unidade, o ‘discurso de’ abriga a transformação, o deslocamento dos sentidos, o dizer de

outros lugares e a possibilidade de morada de posições discursivas em retesamento.

 Na análise das sequências discursivas das correspondências do arquivo Mário de

Andrade,  serão problematizados como um nome de autor pode comportar diferentes

lugares discursivos e, por isso, posições sujeito em tensão, ainda que o funcionamento

da autoria promova um efeito de unidade discursiva. Condensar em si uma máquina do

mundo é um efeito da autoria, sobretudo a que comporta um monumento discursivo

como Mário de Andrade, reforçado pelos efeitos do “arquivo de si” e do arquivo da

instituição.  Além disso,  a  autoria  Mário de  Andrade  é  fortalecida  pela  relação com

outros nomes de autor, que também agasalham discursividades outras. Afinal, em Sousa

da Silveira e Manuel Bandeira também é produzido um efeito de unidade discursiva, de

reunião  em  uma  obra.  E  o  elo  do  funcionamento  de  diferentes  autorias  está

materializado,  no  arquivo  da  tese,  pelo  movimento  discursivo  da  língua  da

correspondência.

No que concerne ao campo da História das ideias sobre a linguagem e as línguas,

Puech (1995,1999, 2010) tem contribuído para a compreensão do autor-linguista como

categoria  discursiva  que  faz  circular  saberes  sobre  a  língua.  Segundo Puech (1998,

2004, 2010),  as teorias acerca da linguagem nos séculos XIX e XX produzem uma

veiculação de ideias linguísticas sobre a linguagem e a escrita formando um processo de

herança  disciplinar.  Conforme  dissemos  anteriormente,  Chiss  e  Puech  (1995,  1999)

afirmam que há uma herança do positivismo na  gramática histórico-comparada e na
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neogramática,  que irá atravessar a formação da linguística como disciplina científica.

Além da Linguística, segundo os autores (1995, 1999), a herança positivista incide e

intersecciona outros campos que se formaram com o estruturalismo, como a Psicologia

social, a Antropologia, a Linguística, a Biologia, a Estilística, o Formalismo nos estudos

literários, dentre outros.  Isto é, dizendo pela Análise de discurso no encontro com a

História das Ideias Linguísticas, uma discursividade positivista que assinala a virada do

XIX  para  o  XX  incide  na  formação  de  campos  disciplinares  derivados  do

estruturalismo, promovendo saberes a partir  de um modo científico de dizer sobre a

linguagem, por sua vez, sobre a literatura.

Retomando  o  que  trouxemos  anteriormente  de  Orlandi  (2002),  uma  formação

discursiva positivista instaura a compreensão da língua como um objeto de ciência a

partir do século XIX e atravessa a formação da sociedade brasileira na virada do século

XIX para o XX, com a República, o que vai afetar a relação dos sujeitos com a língua e

incidir na função-autor gramático. Orlandi e Guimarães (2001) afirmam que 

o  projeto  de  uma  gramática  brasileira  do  português  é
reivindicada não somente pelos gramáticos fiéis a tradição da
gramática filosófica,  mas sobretudo pelos filólogos vindos da
filiação à gramática histórico-comparativa. (idem, 2001: 36)

Com a  análise,  um  dos  propósitos  é  averiguar  que  posições  se  inscrevem  em

Andrade e em seus correspondentes, a partir do cruzamento entre os lugares discursivos

de quem está autorizado a professar sobre a língua naquelas condições de produção, de

modo a depreender se o dizer sobre a língua do/no Brasil materializado no arquivo filia-

se a uma formação discursiva dominante, positivista. 

Além disso,  conforme Colombat,  Fournier  e  Puech (2010),  a  escrita  exerce um

papel de representação de saberes metalinguísticos, por ser um aparato técnico que não

se restringe a mera transposição da fala. Conforme foi discutido em capítulo anterior, a

escrita é um processo de objetivação da língua do outro, historicamente cunhada pela

busca de apreensão da língua do estrangeiro como meio de domínio de um território

e/ou  dos  conhecimentos  que  particularizariam  determinada  comunidade.  O

funcionamento  da  escrita  se  aninha,  portanto,  ao  que  Mariani  (2006)  denomina

colonização linguística, como foi dito. Se é pela tentativa de retenção do dizer do outro

que a escrita se desenvolve e faz circular saberes metalinguísticos, a escrita literária

também é produzida por essa condição.  
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 No efeito da intenção e do controle sobre o autor, projetando sobre o dizer sob sua

assinatura um efeito de verdade, de “incontestável”, em Mário de Andrade pode-se ler

uma memória de futuro pelo literato por imaginário de um estilizar os falares brasileiros

para a construção de uma língua literária nacional:

É  incontestável que  com a  estilização  da  fala  brasileira que  é  a
minha  contribuição  pessoal  prá  codificação  futura  do  brasileiro,
ninguém não me pode pegar em erro. Basta ver as modificações de
estilo, de modismos vocabulares e de ortografia dum livro meu pra
outro pra se ver que  tudo saiu assim porque eu quis. (ANDRADE
apud PINTO, 1990: 318 – nosso grifo)

Pensando pela Análise de discurso, para se formular que a escrita se forja na palavra

do outro,   é preciso estar  na base do funcionamento do sujeito  mesmo,  implica em

fincar-se nos princípios teóricos com Pêcheux sobre o sujeito (2009 [1997]): há um já lá

que antecede e constitui o sujeito, palavras que dizem nele, embora o sujeito se iluda

que detém o controle sobre o que diz. Um analista de discurso não pode se perder da

lição  de  Pêcheux (2009 [1997]):  o  sujeito  é  atravessado por  dois  esquecimentos:  o

sujeito pensa ser a origem do dizer, o sujeito pensa controlar o que diz. Mas o outro o

atravessa e o constitui. O autor se ilude que sua escrita saia como seu querer ou obedeça

a suas intenções, já que o domínio da intenção é um efeito de evidência da autoria no

sujeito.  Em Mário  de  Andrade,  nessa  sequência,  quem fala  são  os  dizeres  de  uma

posição-filólogo e de uma posição-gramático no lugar discursivo do literato,  filiadas

aqui  a  um encontro  entre  um saber  fonético,  pelo  registro  dos  falares,  e  um saber

gramatical, pela unidade, de modo a eleger uma representação ideal da fala . E a escrita

literária,  dita  pelo  literato,  em  seu  papel  de  estilização  da  fala,  legitimaria  uma

representação  do  que  é  considerado  ‘modismo  vocabular’,  que  pelo  efeito  de  uma

memória de futuro, poderia vir a se constituir como exemplo de língua na gramática, no

lugar do estilo. A literatura que comparece como exemplo de bem dizer nas gramáticas

de  então  ainda  era  a  portuguesa  até  o  princípio  do  século  XIX,  como se  nota  nas

gramáticas de Eduardo Carlos Pereira, por exemplo80. Aliado a isso, como dissemos, a

estilização da fala  pela  escrita  literária  é uma projeção em Mário de Andrade,  uma

memória  de  futuro.  Desta  maneira,  é  toda  uma  discursividade  sobre  a  língua,  que

circulava no século XIX e no princípio do século XX, que fala no autor literato. E no

movimento de escrita das cartas, o ser falado pelo outro é ainda mais profundo, por

80 cf. Orlandi, 2002; Agustini, 2004; Mariani, 2011
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conta da língua da correspondência: as palavras alheias se atravessam, os lugares de

quem lê  e  de  quem  escreve  se  cruzam,  os  dizeres  se  chocam,  se  embaralham,  se

embaçam.  

 Com a análise do arquivo Mário de Andrade, será discutida a relação entre o que é

veiculado pela função-autor, no cruzamento de lugares discursivos no nome de autor,

sobre a língua do/no Brasil no dizer sobre a escritura literária, acarretando na veiculação

de saberes metalinguísticos. Dizemos saberes metalinguísticos devido a sua constituição

se dar na prática reflexiva sobre a língua. No fazer circular saberes metalinguísticos, o

dizer do autor filia-se a outros dizeres ligados a institucionalização da língua e a relação

do dizer  do  lugar  discursivo do literato  em Mário  de  Andrade  com a  formação do

nacional. 

E  justamente  por  pensar  a  escrita  literária  em  sua  relação  com  um  saber

metalinguístico, um conhecimento sobre a língua por meio de uma linguagem que se

refere à linguagem, verifica-se a possibilidade (porque não dizer, a urgência) de um

ensino  de  língua  fincado nos  saberes  linguísticos  inscritos  no  discurso  literário.  Os

saberes sobre a língua pela autorreferência à linguagem não forjam apenas instrumentos

linguísticos,  gramáticas  e  dicionários.   Também  um  dizer  sobre  a  escrita  literária

movendo um dizer sobre a língua veicula saberes metalinguísticos, formando o corpo da

língua  enquanto  memória.  E  por  que  não  encampá-los  no  aprendizado  das  línguas,

transformando a sala de aula em um espaço de difusão de ideias sobre a língua, não

mais  de  cerceamento,  de  silenciamento  como  até  hoje  tem  imperado  nas  práticas

restritas ao ensino de fórmulas de usos e estruturas? 

É hora de caminhar com o presente gesto de análise sobre as correspondências,

compreendendo,  inicialmente,  os  lugares  sociais  ocupados  pelos  missivistas  para

analisar os lugares discursivos no arquivo da tese. 
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3.2)  Dos  lugares  sociais  para  os  lugares  discursivos  em Mário  de  Andrade,  Sousa  da

Silveira, Manuel Bandeira e Pio Lourenço Corrêa.

Tendo em vista a exposição sobre o elo entre o funcionamento discursivo do arquivo e

autor,  bem como as  noções  de  lugar  social,  lugar  discursivo  e  posição  discursiva  para  a

Análise de discurso, vale trazer uma breve apresentação sobre os lugares sociais ocupados por

Mário  de  Andrade,  Sousa  da  Silveira,  Manuel  Bandeira  e  Pio  Lourenço  Corrêa,

discursivizados em várias materialidades, como artigos, biografias e nas correspondências.

Isto não significa uma filiação a um dizer biográfico sobre o autor, ao contrário. Em Análise

de discurso, é preciso dizer discursivamente de uma prática em um lugar social inscrita em

uma formação social, analisando como tal prática é atravessada por formações discursivas, de

onde o sujeito é interpelado a exercer um lugar no discurso. Por isso, considerando que uma

passagem do lugar social para o lugar discursivo pode ser percebida por um procedimento de

leitura de arquivo discursivo, também será possível compreender os modos de funcionamento

no arquivo dos lugares discursivos de onde se pode e deve dizer sobre a língua do/no Brasil,

inscritos em um nome de autor. Como veremos com as análises, em tal funcionamento, na

interpelação de um nome de autor a ocupar um lugar de autoridade do dizer, inscrevem-se

posições discursivas em tensão, pela disputa, pelo confronto e pela aliança, estabelecidas entre

formações discursivas que concorrem por um discurso sobre a língua do/no Brasil. 

Poderia  reproduzir  o  tal  pressuposto  de  que  estes  nomes  de  autor  ‘dispensam

apresentações’,  ou  ir  ao  encontro  do  filólogo  Gladstone  Chaves  de  Mello  (1971)  na

apresentação dos Textos quinhentistas (1971) de Sousa da Silveira: “Tenho bastante senso do

ridículo para não pretender apresentar aos leitores Sousa da Silveira, consumado mestre da

Filologia  e  da  Lingüística  portuguêsas”  (MELLO apud Sousa  da Silveira,  1971:  1).  Este

“senso do ridículo” é amigo do efeito de evidência que reforça a unidade discursiva de um

autor, repetido em enunciados do tipo ‘mas como você não conhece escritor A, gramático X

ou artista Z’? Por outro lado, a contradição do enunciado, ou melhor, a contradição desta

evidência, se materializa na necessidade de um aposto para Sousa da Silveira, no ter de dizer

quem é o autor para além do nome: Sousa da Silveira = “consumado mestre da Filologia e da

Linguística”.  O  aposto  vem  de  uma  demanda  da  língua  mesmo,  resistindo  ao  efeito  de

evidência pertinente à função-autor.
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O enunciado reforça também outros dois efeitos,  ligados ao efeito-leitor:  o  de um

super-leitor,  que  imprime  a  esta  categoria  discursiva  a  leitura  de  uma  Biblioteca  de

Alexandria; o de um leitor tabula rasa, alocado no efeito de desconhecer o óbvio. Em análise

de discurso, não se pode partir da ideia de um conhecimento prévio ou partilhado por todos,

nem de uma espécie de conhecimento de mundo, é preciso desnaturalizar as evidências, por

meio dos procedimentos de análise de um arquivo.  É contra o efeito de colamento entre o

nome de autor e os lugares sociais que lhe seriam plausíveis ocupar que se faz preciso trazer

uma distinção entre lugar social e lugar discursivo. 

Pode-se alegar que descrever os lugares sociais ocupados por Sousa da Silveira,  Pio

Lourenço, Bandeira e Mário de Andrade implicaria em uma análise do autor como um sujeito

empírico. Contudo, segundo Pêcheux (2009 [1975]), o lugar social funciona a partir de uma

dada formação social, projetando imaginários de sujeito. Ao se passar do lugar social para o

discursivo, para análise do lugar materializado no intradiscurso, no tecido mesmo da língua

que forma o arquivo discursivo, é possível perceber as condições de produção de uma arena

das posições discursivas, na filiação em formações discursivas. Ou seja, tendo em vista que o

lugar discursivo reporta o funcionamento do sujeito na língua, a análise dos imaginários para

um lugar  social  integra  o  procedimento  da  Análise  de  discurso,  pela  leitura  dos  lugares

discursivos no arquivo. Mas as palavras de Pedro Nava na apresentação da biografia de Sousa

da Silveira mostram isso de forma mais bonita. E também nossa relação com estes autores:

E de repente verifiquei que sem jamais ter visto Sousa da Silveira,
conhecia-o,  pois  já  conhecia  um  tanto  de  sua  obra,  os  relatos  de
Bandeira,  sabia  de  seus  lugares,  suas  viagens  e  sua  gente,  que
estudante da Politécnica ele teria sido aluno do meu parente e mestre
Ennes de Sousa; que amáramos pelo cheiro, pelo ouvido e pela vista o
mesmo pedaço do Rio que está acabando de morrer (Cosme Velho e
Laranjeiras de nomes tão machadianos). E isto não é? Conhecer uma
pessoa,  procurá-la e achá-la  do mesmo modo que eu fiz  com Eça,
percorrendo seus itinerários da Póvoa do Varzim, de Leiria, das ruas
de  Lisboa;  com  Anatole  e  Proust,  estudando  e  batendo  pés  da
geografia  parisiense  em  que  os  dois  andaram  e  descobriram  suas
épocas. Creio que sim. Isto é mais que conhecer – é integrar-se num
sentimento de simpatia e comunhão de almas. (NAVA apud Carvalho
e Silva, 1984)

Para recuperar a trajetória da formação de um intelectual relacionada a um nome de

autor,  foram  sendo  juntados  retalhos  das  práticas  sociais  que  os  correspondentes  foram
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levados a exercer pela formação social, por meio da leitura analítica de biografias, estudos

que tratam da vida literária e da formação intelectual de cada autor, da produção bibliográfica

e mesmo uma autobiografia, o  Itinerário de Pasárgada  (2012), de Manuel Bandeira. Foi o

modo encontrado para conhecer sobre os papéis que os correspondentes exerceram, como

foram formados esses homens de letras, de que maneira a autoria ganha corpo em um nome

de  autor.  É  preciso  esclarecer  novamente  que  não  se  pretende  nesta  seção  um  estudo

biobibliográfico  ou  aventar  o  exercício  do  autor  no  meio  intelectual  brasileiro,  o  que  é

veiculado de outros campos de saber, como a historiografia, a crítica literária pelo biográfico

ou os  estudos da  vida  literária.   O que  se tenta,  pela  filiação da pesquisa na  Análise  de

discurso em encontro com a História das Ideias Linguísticas, é perceber, na leitura do arquivo

discursivo,  o  funcionamento do lugar  discursivo na materialidade da língua em relação à

função-autor,   de  modo  a  compreender  a  autoria  na  prática  de  um lugar  social  em uma

formação social na veiculação de saberes sobre a língua do/no Brasil. 

Antes disso, para proceder o gesto analítico, é necessário buscar novamente o trabalho

realizado por outros campos de saber, como a historiografia ou a arquivologia, que cuida,

prepara e publica a reunião de documentos, manuscritos, os quais permitem seguir os rastros

da vida intelectual de um autor, compreendidos aqui como material de análise. Assim, nosso

trabalho é estabelecido pela diferença proposta por Orlandi (2001) entre o fazer História das

Ideias  pela  Análise  de  discurso  e  o  fazer  da  historiografia.  Se  cabe  a  campos  como  a

historiografia ou a arquivologia produzir uma reunião e organização de dispersos na formação

de um arquivo, em análise de discurso, o papel é analisar os gestos de administração de um

arquivo atravessado pelo institucional. Precisamos então do trabalho da historiografia, pois

em Análise de discurso o objetivo não é reunir o disperso em um arquivo sob o efeito de

unidade, mas sim produzir gestos de análise sobre o arquivo. Por isso, perguntamos: como

seria possível analisar discursivamente as correspondências de Mário de Andrade, sem que

elas tivessem sido reunidas e organizadas sob os auspícios de uma instituição arquivística

como o Instituto de Estudos Brasileiros, ou pelo trabalho de edição e publicação, como no

caso  das  cartas  de  Mário  de  Andrade  a  Sousa  da  Silveira  (SENNA,  1964;

FERNANDES,1968), que não compõem o arquivo do IEB?  Como seria possível adentrar a

formação e atuação intelectual dos correspondentes na vida pública, de modo a compreender

os  lugares  sociais  e  discursivos,  sem  o  trabalho  historiográfico  de  reunir  e  organizar  a
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biobibliografia de um autor? Por outro lado,  não nos iludamos:  a leitura das biografias e

demais  estudos  produzem  um  efeito  do  conhecimento  de  toda  a  vida  de  um  autor  ou

personalidade ilustre, condensada na escrita.  Pensando discursivamente, a biografia é uma

discursivização da vida do outro, ou seja, já é uma escrita sobre os lugares sociais em uma

materialidade, de onde circulam imaginários sobre a prática social relacionada a um nome de

autor inscritos em um campo disciplinar, como nos estudos da vida literária, por exemplo.

Este  movimento  do  lugar  social  para  o  discursivo  pode ser  lido  pela  constituição  de  um

arquivo discursivo, no gesto do analista de discurso.  

É na esteira dos elos e limites de cada campo de saber que serão chamados à baila os

lugares sociais na passagem para os lugares discursivos de cada correspondente, configurando

uma leitura de leituras da vida do outro, autor. Cabe analisar até que ponto o estar alocado em

lugares sociais distintos pode incidir, em um nome de autor, no cruzamento de posições várias

no lugar discursivo inscrito na materialidade da língua, no dizer sobre a língua do/no Brasil.

Isso vai se dar de diferentes maneiras, de acordo com cada correspondência que compõe o

material de análise da tese, como será apresentado no capítulo de análise. Leiamos então um

pouco dos lugares ocupados na vida intelectual e literária pelos correspondentes.

3.2.1) Mário é “trezentos, trezentos e cinquenta”, em muitos lugares, homem do mundo.

Mário Raul de Moraes Andrade (1893-1945). No autor, pelo dizer sobre si na poesia,

podemos ler um imaginário do múltiplo, do diverso, condensado no abrigo do nome de autor

e do arquivo de si.

Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cincoenta,
Mas um dia afinal eu toparei comigo…
Tenhamos paciência, andorinhas curtas,
Só o esquecimento é que condensa,
E então minha alma servirá de abrigo.(ANDRADE, 2008)81

 Considerado  por  muitos  de  seus  pares  e  de  seus  estudiosos  o  maior  ícone  da

intelectualidade brasileira no século XX, o autor é significado como marco histórico, o que se

pode ler em Oneyda Alvarenga, “nenhum conhecimento exato da vida intelectual do país após

81 ANDRADE, Mário.Poesias completas. Vol 1. Edição crítica de Tatiana Longo Figueiredo e Telê Ancona Lopez. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2013, p.264. O poema faz parte do quarto livro de poesia de Mário, Remate de males (1930).
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1922 será possível sem o conhecimento da sua vida e da sua obra” (ALVARENGA, 1971: 8),

ou no que é dito no correspondente Paulo Duarte - “Mário de Andrade em estado de graça

com a Inteligência” (DUARTE, 1971: 15). Sobre Mário de Andrade é projetada uma imagem

no caminho de um imaginário que circula de Baudelaire (1996) para um modo de ser no

moderno, no que seria um “homem do mundo” forjado pela Modernidade: 

Observador, flâneur, filósofo, chamem-no como quiserem, mas, para
caracterizar esse artista, certamente seremos levados a agraciá-lo com
um epíteto que não poderíamos aplicar ao pintor das coisas eternas, ou
pelo menos mais duradouras, coisas heróicas ou religiosas. Às vezes
ele é um poeta; mais frequentemente aproxima-se do romancista ou do
moralista; é o pintor do circunstancial e de tudo o que este sugere de
eterno. Todos os países, para seu prazer e glória, possuíram alguns
desses homens. (BAUDELAIRE, 1996:11, negrito nosso)

Mário de Andrade como um homem do mundo: no efeito de uma paixão pelo saber, de

quem se lança a  cumprir o papel de “pintor do circunstancial e de tudo o que este sugere de

eterno” (idem,  1996:11). No depoimento  “O Mário de Andrade  que  conheci” (2013),  em

Antonio Candido é possível ler um imaginário para o nome de autor no que seria um relato do

impacto da morte  de Mário de Andrade para a cultura brasileira,  no efeito  de um marco

comparado  com outro  autor  que  já  havia  sido  legitimado  no  lugar  de  literato  de  língua

portuguesa, Machado de Assis:

Durante  o  velório,  Edgard  Cavalheiro,  escritor  bastante  em  voga
naquele  momento,  autor  de  biografias  de  Fagundes  Varela  e  de
Monteiro Lobato, me perguntou, no jardinzinho que havia na frente da
casa:  “Para  encontrar  na  literatura  brasileira  uma  morte  desta
importância  é  preciso  voltar  até  quando?  Respondi:  “Até  a  de
Machado de Assis.” “Pois é exatamente o que estou pensando”, disse
ele.  “Machado  de  Assis  em  1908  e  Mário  de  Andrade  agora”.  O
enterro  foi  no  Cemitério  da  Consolação,  muito  concorrido,  e
impressionava a tristeza profunda de todos, como se todos sentissem
uma espécie de enorme vazio na cultura do Brasil. (CANDIDO,
2013: 34, grifo nosso)

Um outro  vazio  recebe  o  foco  no  autor  no  efeito  de  um acontecimento.  Mário  é

projetado na poesia de si pelo conflito entre o autor, em seu domínio do dizer, do produzir

uma obra, e o esquecimento, onde a autoria é enturvecida. Está dito em Mário: “Sou trezentos,

sou trezentos-e-cincoenta” e sou abrigo do que é esquecido. Mário de Andrade é tantos, em

tantos  lugares,  autor,  arquivo,  obra-monumento,  reunidos  em um nome  de  autor,  que  se
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desdobra no imaginário de uma assinatura de escritos fundadores de uma literatura e cultura

brasileira moderna. No cumprimento da tarefa destinada ao homem do mundo, a necessidade

de tudo desejar conhecer, o autor é movido pela carência de estar face a face consigo, como se

fosse possível ao sujeito reconhecer no efeito de unidade da autoria os muitos de si,  que

podem escapar pelo que falta, pelo esquecido no discurso. O nome Mário de Andrade é então

a  alma  que  serve  de  abrigo  a  tantas  discursividades,  formando,  inclusive  um  arquivo

administrado por um instituto, o Arquivo Mário de Andrade.

De tudo o que já foi publicado e de tudo o que comparece disponível no arquivo do

IEB  a  partir  do  nome  Mário  de  Andrade  na  assinatura  da  autoria,  algo  falta:  Mário  de

Andrade, diferentemente do correspondente Manuel Bandeira, não produziu uma escrita de si

na contenção da vida pelo discurso em uma autobiografia. No entanto, a partir da morte de

Mário em 25 de fevereiro de 1945, passou a haver uma profusão de depoimentos, estudos e

pesquisas de caráter biobibliográfico, que procuraram dar conta de reunir a vida e a obra do

autor,  advindos de diferentes campos de saber, de diversas formas de dizer. 

Para compreender os lugares sociais exercidos por Mário de Andrade, é preciso labutar

com a dispersão do dizer do outro sobre a vida literária do autor, dispersão vinda de variados

nomes de autor. É necessário também lidar com o excesso de discursividades abrigadas em

Mário de Andrade, coberta pelos lençóis da evidência do discurso sobre o autor. Por isso, cabe

destacar  que  é  acessível  ler  a  vida  de  Mário  de  Andrade  já  na  passagem  para  o  lugar

discursivo, pelo outro, no efeito de um acontecimento no discurso produzido pela autoria. 

No dizer sobre a vida de Mário de Andrade, relatos da família e de amigos convivem

com o dizer  do lugar de aluno, correspondente,  leitor, pesquisador, dizeres  e lugares,  por

vezes, em casamento, em diferentes nomes de autor. Em Oneyda Alvarenga, por exemplo,

pode-se  ler  uma  imagem  para  um  lugar  discursivo  de  “amiga-sempre-discípula”

(ALVARENGA, 1974:xiii) na assinatura da autoria da biografia Mário de Andrade, um pouco

(1974),  produzindo um efeito  do contar  sobre a vida do mestre,  enfocada na formação e

atuação musical. Em Paulo Duarte, pode-se ver de um lugar de amigo e de correspondente

imaginários sobre o institucional  e  a  política de estado em um dizer  sobre as agruras no

Departamento  de  Cultura  e  a  violência  da  ditadura  Vargas,  o  que  teria  motivado  o

estabelecimento da correspondência com Mário de Andrade. Reverberando um dizer  sobre o

institucional e o aparelho de estado afetando Mário de Andrade, Moacir Werneck de Castro
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assina a biografia Mário, exílio no Rio (1989). Na vinculação aos estudos literários para dizer

sobre Mário de Andrade no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, destacamos alguns nomes

de autor. Lemos então Telê Porto Ancona Lopez, que dedica mais de cinquenta anos de vida

acadêmica à pesquisa e difusão das joias do Arquivo Mário de Andrade. Traremos também

uma reunião de depoimentos de diferentes lugares - do intelectual, do familiar e do amigo -

em  Eu sou trezentos, trezentos e cinquenta  (2013),  organizada por Lopez.82 Além disso, é

possível  adentrar  a  trajetória  intelectual  de  Mário  de  Andrade  em  nomes  de  onde  vem

pesquisas  mais  recentemente  desenvolvidas  e  publicadas,  como  em  Marcos  Antônio  de

Moraes sobre as correspondências, cujas edições acompanham um dizer da vida literária; em

José Luis Jobim acerca da formação do nacional em Mário de Andrade, relacionada à vida

literária; o livro Lundu do escritor difícil (2006), em Maria Elisa Pereira; De olho em Mário

de Andrade  (2012),  em André Botelho;  Mário de Andrade,  a morte do poeta  (2005),  em

Eduardo  Jardim.  Enfim,  haveria  muito  mais  a  elencar.  Além  disso,  as  próprias

correspondências do arquivo da tese possibilitam ler efeitos de confidências sobre o cotidiano

e a vida intelectual pela prática da escrita de si.  Como foi dito, não é pretensão aqui dar conta

de traçar uma biografia, nem de Mário, nem de seus correspondentes, apenas se quer pensar

discursivamente os lugares sociais para compreender o funcionamento da autoria no dizer

sobre a língua do/no Brasil em lugares discursivos, materializados no arquivo da tese.

 Falemos primeiro de dois lugares sociais, discursivizados em biografias: o de aluno e

o de professor. Conforme as biografias de Duarte (1971), Alvarenga (1974) e Botelho (2012),

Mário  menino,  em São Paulo,  estudou no grupo escolar  Alameda do Triunfo,  já  estando

matriculado  em  1900,  e  ingressou  no  Ginásio  do  Carmo,  recebendo  educação  marista,

“congregação de origem francesa destinada à educação da juventude católica (BOTELHO,

2012:  32).  Em  uma  formação  educacional  atravessada  pelo  religioso,  Mário  cursou  o

secundário, a partir de 1905, e formou-se bacharel em Ciências e Letras, em 1909. 

Ao falar da formação dos cidadãos ilustres no Brasil na República, Orlandi (2002)

analisa nos colégios notáveis o entremeio entre o discurso positivista e o discurso religioso,

resultando em ecos que constituem uma forma sujeito nacional brasileiro. Isso incide em um

82 Neste livro, por exemplo,  comparece o nome de Rachel de Queiroz, no lugar de escritora e vizinha. Comparecem nomes
que também produziram um gesto bibliográfico sobre o autor no cruzamento de lugares sociais, como Gilda de Mello e
Souza, no lugar de sobrinha e pesquisadora, e Antonio Candido, no lugar de teórico nos estudos literários brasileiros, mas
também frequentador da casa de Mário e, posteriormente, no  lugar de familiar, casado com Gilda.
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sistema de valores, crenças, dogmas e moral que vai formar o lugar do aluno e, por sua vez, o

lugar do intelectual cunhado na formação social brasileira. Contudo, é preciso lembrar sempre

que o discurso se move, na possibilidade de confronto, tensão e aliança do sujeito no transitar

entre formações discursivas, pelas posições que migram e se fincam nos lugares discursivos,

e, no caso, na autoria.

Nas biografias, para Mário menino circula uma imagem de dom para a música, no

dizer sobre uma fluência precoce nas teclas do piano. Tal imaginário é reforçado pelo dizer de

si  no autor declarando-se autodidata,  apesar da mãe ser professora de piano, tendo Mário

ingressado no Conservatório Dramático e Musical de S. Paulo, onde se diplomou em 1917.

Ainda no imaginário de dom musical, um outro nome de autor é acionado na biografia de

Alvarenga – o compositor Francisco Mignone. Tem-se Mário do lugar de colega de instituto

do também então aluno de composição, Francisco Mignone. Mário quando aluno, em 1913,

exercia  a  função  de  “aluno  praticante”,  uma  espécie  de  monitor  de  piano  e  solfejo,  e,

posteriormente, de professor substituto em História da Música. Deste modo, é projetado pelo

imaginário de dom um lugar de aluno exemplar para o autor. 

Em 1916,  foi  nomeado  auxiliar  na  cadeira  de  piano  e  de  rudimentos,  tendo  sido

professor de Oneyda Alvarenga. Formado, lecionou as cadeiras de Piano, História da Música,

História do Teatro e Estética no Conservatório,  de onde pede licença em 1936 devido ao

excesso de encargos no Departamento de Cultura de São Paulo, chefe desde 1935, e a ter sido

nomeado assistente-técnico regional para São Paulo no Serviço do Patrimônio Histórico e

Artístico  Nacional83,  retornando  em  1942  para  a  cátedra  de  História  da  Música  no

Conservatório até seu falecimento.   Assim,  um lugar  administrativo,  de que poderia gerir

políticas culturais, atravessa o lugar de professor. 

Oneyda  Alvarenga  (1974)  pesquisou  dados  sobre  a  vida  funcional  de  Mário  de

Andrade em um prontuário do Departamento de Administração Municipal, da Prefeitura de

São  Paulo.  Ainda  no  Departamento  de  Cultura,  por  questões  políticas,  “foi  colocado  à

disposição da Prefeitura do Distrito Federal (Rio de Janeiro), tomando então posse dos cargos

83O Serviço compreendia o atual IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o Instituto Nacional
do Livro, criado em 1937 e extinto no governo Collor em 1990. 
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de catedrático de Filosofia e História da Arte e Diretor do Instituto de Artes da Universidade

do Distrito Federal, em 19-7-1938” (idem, 1974: 66)84. 

O exercício do magistério se desdobra em duas faces: as aulas particulares ministradas

na casa de Mário, as lições que fluiam nas conversas e nas cartas. Nas biografias, um dizer

sobre o ensinar em Mário de Andrade ultrapassaria, e muito, os limites da instituição escolar e

dos  imaginários  para  o  lugar  social  de  professor.  São  projetados  no  cruzamento  entre  a

biografia  e  a  correspondência  de  Mário  com  Oneyda  Alvarenga  sentidos  para  o  lugar

discursivo  de  mestre:  “foi  professor  excepcional,  absolutamente  entregue,  como  me

escreveria, 'ao prazer do estado de ensinar', 'do convívio entre seres tão diversos como um que

ensina e outro que aprende.' ” (ALVARENGA, 1974:47). Contra os sentidos de um detentor

de saber superior aos discípulos, que nada ou quase teriam a oferecer de conhecimento, Mário

de Andrade, no imaginário de uma “alma de professor” (MORAES, 2007: 2007)85, é alçado à

condição de guru pelo dizer do lugar do biógrafo.  Assim, um imaginário para o lugar de

mestre em Mário de Andrade é reforçado pelo efeito da função-autor, na reunião em uma

hercúlea produção de obras, e também por um outro imaginário: o de privilegiar a circulação

fluida de saberes e ideias, sem estabelecer uma distinção entre o grande intelectual e escritor

já reconhecido e os ainda jovens escritores, alocados como “irmãos-pequenos” (idem, 1974:

xiii) em processo, como se nota em Raquel de Queiroz:

E, da minha geração, sem exagero, pode-se dizer que foi, realmente, o
guru. Manuel era amado, adorado, eles tinham uma certa rivalidade.
Manuel também era muito paparicado por nós, mas o Manuel era mais
elitista, ele gostava mais de moça, de certos amigos, e Mário não, ele
se dava a nós como um igual. (QUEIROZ, 2013:121, negrito nosso)

Um imaginário de guru para Mário de Andrade comparece também no compositor e

maestro Camargo Guarnieri, como cita Alvarenga (1974), no artigo Mestre Mário, publicado

na Revista Brasileira de música, vol IX, pp. 14-15:

Na falta do maestro Baldi, comecei a mostrar os meus trabalhos novos
a Mário de Andrade que os ouvia com interesse, procurando esclarecer
as minhas dúvidas, ajudando-me a descobrir o meu próprio caminho.
Com a sua prodigiosa intuição, ele sabia apontar o ponto fraco da obra

84Embora a UDF tenha sido extinta pelo Estado Novo em 1939, Alvarenga afirma que os registros da prefeitura afirmam que
Mário lecionou na universidade até a data de sua morte em 1945. Ou seja, do lugar de biógrafa, Alvarenga se depara com o
furo do arquivo institucional na escrita da vida de Mário.

85Moraes (2007: 207) recupera de uma carta de Mário à Oneyda Alvarenda, de 29 de janeiro de 1933, um dizer de Mário
sobre si, como mestre: “Tenho alma de professor ... embora eu não goste de aconselhar ninguém”.
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que  ouvia,  e  muitas  vezes,  por  uma  alta  recreação  pragmática,
discordava de qualquer coisa e criticava duro só para despertar em
mim o  espírito  de  confiança  na  defesa  dos  meus  pontos  de  vista.
Carteávamos, discutindo problemas de forma e estética. Confesso que
levei  muita  pancada  …  Mas  tudo  serviu  para  me  libertar  dos
preconceitos  que  ainda  dominavam  meu  espírito  em  formação.
(GUARNIERI apud Alvarenga: 1974, 49)

Do lugar de discípula, durante catorze anos, em Oneyda é sustentada uma imagem

para o professor Mário de Andrade, na mesma esteira de Raquel de Queiroz, em sentidos de

fraternidade  -  “ele  me  dera  a  mão  para  que  eu  me  guiasse”  (ALVARENGA,  1974:  4).

Conforme recupera Orlandi (2002:271),“há um preceito positivista, sustentado por A. Comte,

que promove a prática por meio do conselho, da consulta e não do comando”. Além disso,

como aponta Botelho (2012: 33), 

a formação católica é uma experiência tão forte para Mário que, em
1909, ele chegou a entrar para a Congregação Mariana … Em 1918,
Mário  pediu  para  ser  admitido  como  noviço  da  Venerável  Ordem
Terceira  de Nossa Senhora do Carmo,  fazendo sua profissão de fé
como irmão leigo dessa ordem no ano seguinte. (idem)

Deste modo, a projeção de imaginários para o lugar discursivo do professor em Mário

de Andrade é materializada na costura do discurso positivista francês e do discurso religioso,

católico, constitutiva do lugar discursivo do aluno, na prática de uma difusão do saber pelo

fraterno86. Na tensão do discurso, comparece a filiação ao ideário marxista pelo imaginário de

igualdade, que pode ser percebido, dentre outras materialidades, na presença de Marx, Engels

e outros teóricos comunistas em sua biblioteca, como veremos em Lopez (1972). Além disso,

cabe ressaltar a participação de Mário de Andrade e de seu irmão, Carlos Augusto de Andrade,

no Partido democrático, de orientação comunista87, como está salientado nas biografias de

Alvarenga (1974), Duarte (1971) e Botelho (2012).  Em Lopez (1972) é possível ler o que

pode ser compreendido pela Análise de discurso como a formação social na qual é moldado o

86Nas análises de Orlandi (2002) para os sentidos do positivismo no Brasil na formação do cidadão letrado, o fraterno
desliza para uma moral, que vai ecoar  no totalitarismo militar, na defesa de valores em prol do bem privado, bem
distinto, portanto, dos sentidos da formação discursiva positivista francesa, que guiam a formação do intelectual Mário
de Andrade. 
87Na materialização do marxismo em Mário de Andrade,  vale trazer  também a crônica sobre o caju,  em  O turista
aprendiz (1976: 241): “Porque a alimentação caju conceitualmente é um processo de Economia. (…) E ainda, insistindo
na conceitualidade marxista da história do caju, está claro que as tendências do meu tempo me levam a desimportar-me
cada vez mais com a inutilidade individual. Mesmo depois de comprado o chapéu, franqueza: a consciência de posse
dele não passa de uma auto-sugestão”.
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intelectual  Mário  de  Andrade,  transitando  entre  as  formações  discursivas  positivista  e

religiosa. Como se pode ver em Lopez (1972):

a formação filosófica e política de Mário de Andrade é a da pequena
burguesia  paulista  dos  fins  do  século  XIX e  início  do  século  XX,
ideologicamente  imersa  em  contradições  das  quais  não  tem
consciência, conflitiva no cerne, portanto. Focalizando o meio familiar
do escritor, tem-se pelo depoimento de remanescentes da época e pelo
testemunho  do  próprio  Mário,  a  ambiência  doméstica  de  média
burguesia,  bem  dotada  intelectualmente,  incrustada  na  fé  do
catolicismo e da moral conservadora. A família tem, contudo, em sua
época,  como já  tivera  no  passado,  ligações  bastante  vivas  com os
ideais liberais. Vive ainda que inconscientemente, aliás como toda a
sociedade  brasileira  da  época,  a  contradição  sutil  entre
conservadorismo ético e liberalismo político. Na verdade, o discutido
do  ideário  liberal  do  Brasil  era  elemento  mais  conservador  que
reformador do status-quo vigente. (LOPEZ: 1972, 21)

Cabe continuar trazendo uma forma de compreender o autor pelos estudos literários

para,  baseando-nos na Análise de discurso, compreender os efeitos da formação social  no

autor.  Em  Mário de Andrade, ramais e caminho (1972), Lopez, à luz da Crítica Textual,

produz uma reconstituição do que seriam os  passos  da formação intelectual  de Mário  de

Andrade, através do estudo das anotações na margem dos livros feitos pelo autor, no chamado

estudo das marginálias, além de fichas e cadernetas, bem como o corpo de obras que edifica a

biblioteca pessoal. Desde 1968, a Biblioteca Mário de Andrade é administrada pelo IEB-USP,

composta por 17 624 volumes, segundo o site do Instituto88. Em Lopez (1972: 259-264), do

lugar de pesquisador, um gesto sobre a biblioteca incide no  agrupar, por meio de seu percurso

pelas marginálias, uma legião de nomes de autor, por ramos de saber: Filosofia, Folclore e

etnografia, Sociologia, História e Literatura. Tal gesto em Lopez produz um dizer sobre os

campos e os nomes de autor, produzindo um efeito de restrição a determinado campo e lugar

social,  bem como uma unidade imaginária  para  cada nome de autor, estabelecendo uma

tensão: agregados como “Filosofia”,  encontram-se  nomes filiados a uma antropologia em

nascença (Durkheim, Keyserling, sobre o estudo das raças, Levi-Strauss, com quem Mário de

Andrade travou correspondência89,  etc.),  à psicologia experimental  e  à psicanálise  (Freud,

Baudonin,  Jung),  ao  materialismo  histórico  (Bukharin,  Marx,  Lênin);  em  “Folclore  e  a

88http://www.ieb.usp.br/guia-ieb/detalhe/146
89As cartas que Mário de Andrade enviou para Levi-Strauss se encontram na Bibliotèque Nationale de France, onde tive
oportunidade de passar os dias encontrando pérolas durante o estágio de doutorado sanduíche.
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etnografia”, comparecem nomes de  autor  de  estudos etnográficos  (Arthur  Ramos,  Sílvio

Romero, etc.) e, interessantemente, da filologia (Leite de Vasconcelos);  já em “Sociologia”,

estão reunidos nomes relacionados a um dizer sobre a sociedade brasileira, estabelecendo um

contraponto com os elencados em “Filosofia” (Gilberto Freyre, Oliveira Viana); em História,

foram agregados  nomes  de  historiadores  que  também ocupavam outros  lugares,  de  onde

veiculavam outros saberes (Manuel Bonfim e Roberto Simonsen); em “Literatura”, a lista é

composta por nomes de poetas franceses e de cronistas do Brasil-colônia (Claude Abeville,

José Anchieta, Fernão Cardim, Vicente do Salvador, Jéan de Léry).  90 É veiculado então um

imaginário para Mário de Andrade no lugar de leitor voraz,  gerando do autor uma marginália

que  mergulha  em  oceanos  de  saber,   desde  o  que  compõe  a  tradição  letrada  ocidental,

passando por escritos religiosos e filosóficos de diversas orientações e origens. No efeito-

leitor,  Mário  de  Andrade  imergia  nos  discursos  instaurados  com  a  modernidade:  a

antropologia,  a  psicanálise,  o  marxismo,  a  linguística,  a  vanguarda  artística,  do  Dada  à

Bauhaus,  pelas  manifestações  do Futurismo,  do Surrealismo e tudo o que a  modernidade

produziu  na  arte,  etc.,  etc..  Quem pesquisa  Mário  de  Andrade  vai  sendo  cada  vez  mais

capturado  pelos  efeitos  do  gigantismo,  no  engenho  da  historicidade  que  produziu  o

funcionamento deste autor e deste leitor. 

Do lugar de analista de discurso, afirmamos que uma leitura assinada por um nome de

autor caminha em outros efeitos, no reforço do imaginário de unidade da função-autor e na

deriva de sentidos escondidos pela autoria. Desse modo, os efeitos produzidos por um leitor

Mário de Andrade, que devora todo um conhecimento múltiplo em uma biblioteca pessoal

também construída  sob  a  ilusão  da  totalidade  de  leitura  que  afeta  o  sujeito,  incidem na

formação de um imaginário de agigantamento para o autor Mário de Andrade.  Cabe retomar

Orlandi (2008), sobre a relação entre a função-autor e o efeito-leitor:

Há textos possíveis nas margens do texto. Desse modo, se temos, de
um  lado,  a  função-autor  como  unidade  de  sentido  formulado,  em
função de uma imagem de leitor  virtual,  temos,  de outro,  o efeito-
leitor como unidade (imaginária) de um sentido lido. Tanto a função-
autor como o efeito-leitor atestam que no discurso o que existem são
efeitos  de  sentidos  variados,  dispersos,  descontínuos,  sendo  sua
unidade  construção  imaginária  (onde  intervêm  a  ideologia  e  o

90 Esta distinção estabelecida em Lopez diz do atravessamento do inconsciente e da ideologia no lugar do pesquisador, ao
selecionar,  recortar  e  agrupar,  por  exemplo,  Leite  de  Vasconcelos,  filólogo  e  gramático,  em  “Folclore  e  etnografia”.
Obviamente, o analista do discurso não está salvaguardado, a diferença se dá no reconhecimento da análise como um gesto
interpretativo.
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inconsciente).  Vale assim dizer que o efeito-leitor é uma função do
sujeito  como  a  função-autor.  É  um  efeito  porque  resulta  desses
confrontos  tal  como  dissemos.  Nele  aparecem  os  movimentos  de
entrega  e  de  recusa  à  materialidade  do  texto  face  à  memória  e  as
condições de produção de todo discurso. (ORLANDI, 2008: 66)

 A vastidão da biblioteca é mostra da ligação do lugar de leitor para a formação do

lugar  de  intelectual,  convergindo  no  fortalecimento  da  autoria.  Mário-leitor,  intelectual,

literato, é ressaltado pelos efeitos do aprendizado por si mesmo, do autodidatismo, que resulta

em  um  imaginário  de  genialidade  no  funcionamento  discursivo  do  autor,  efeitos  estes

materializados, por exemplo, na biografia de Botelho (2012):

Mário  de  Andrade  parece  ter  investido,  com  incansável  trabalho
autodidata, em vários domínios do conhecimento - poesia, literatura,
belas-artes, música, folclore, etnografia e história – tornando-se um
homem de muitos 'instrumentos'. (BOTELHO, 2012: 12)

E  o  Mário-leitor  dos  escritos  sobre  linguagem,  na  lida  com  a  gramática,  com  a

filologia, com o comparativismo em trânsito para a linguística? No caminho traçado por Edith

Pimentel (1990) para preparação da  Gramatiquinha de Mário de Andrade, no exercício da

historiografia, a autora averígua outras marginálias na Biblioteca Mário de Andrade e,  no

Arquivo, as fichas de estudo, selecionadas a partir de gramáticos e filólogos que professavam

sobre a  língua em Portugal  e  no Brasil  -  Antenor  Nascentes,  Sousa  da Silveira,  Amadeu

Amaral, Said Ali, Eduardo Carlos Pereira, Leite de Vasconcelos, Mário Barreto, dentre outros

–  bem  como  de  autores  filiados  aos  estudos  histórico-comparativos  e  à  linguística  em

nascença:  Vendryes,  Brunot,  Meillet,  Bourciez,  Dauzat,  Daupiàs,  também  dentre  tantos.

Como  será  lido  nas  análises  das  correspondências,  Mário  de  Andrade  trocava  com  seus

missivistas leituras de autores  que ocupam o lugar de onde são professadas saberes e ideias

linguísticos91, leituras essas que dão corpo às tensões, filiações e contradições no dizer do

literato sobre a língua e, justamente, são constitutivas da escrita literária de Mário de Andrade.

É  chamado  então  à  dança  o  Mário-escritor.   Para  tentar  elencar  a  obra,  cito  a

organização  de  Lopez  (1972)  e  a  de  Alvarenga  (1974)  dos  livros,  ensaios,  artigos  e

manuscritos,  publicados  em  vida  e  postumamente,  bem  como  a  publicação  das  cartas

91Cabe ressaltar a carência, nos estudos literários, de se dizer sobre o Mário-leitor dos estudos da linguagem. Quando se
toca na língua do/no Brasil em Mário de Andrade, é para significá-la como folclore, curiosidade antropológica, recurso
estilístico permitido ao lugar do literato. 
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conforme Moraes  (2007)  e  as  informações  no  site  do  IEB e  do  projeto  Marioscriptor92,

realizado  pela  Equipe  Mário  de  Andrade  (IEB-USP),  de  modo  a  reunir  o  conjunto  de

discursividades  assinadas  neste  autor.  Mário-escritor  se  desdobra  em  vários  lugares

discursivos de escrita: do poeta93, do romancista94, do cronista e contista95, do ensaísta, que

também se multiplica no crítico de arte  e  de literatura96,  do etnógrafo97,  do tradutor98,  do

musicólogo99,  do homem de imprensa100,  do missivista101,  do nem tão já dito filólogo102 e,

como sempre no que diz respeito a este autor, etc.. Em Mário de Andrade, no artigo “A língua

viva”, publicado em  O empalhador de passarinho(2012 [1940]), é projetada uma imagem

para o lugar de escritor em relação com a língua:

A  palavra  pode  pois  surgir  em  mim  sem  necessidade  estilística
nenhuma,  flor  do meu próprio jardim.  E eu,  como artista,  tenho o
direito de me expressar com ela. Ela é uma verdade que me liberta e
me esclarece. Tudo mais é falsificação e falsidade. Que um português
não me compreenda, que um paulista mesmo não me compreenda....

92http://www.ieb.usp.br/marioscriptor/
93Há uma gôta de sangue em cada poema (1917),  Paulicéia devairada (1922),  Losango cáqui (1926),  Primeiro andar
(1926),  Clã do Jabuti (1928), Remate de males (1930), Poesias (1941) ,Lira Paulistana (1945) , O Carro da Miséria (1947),
Poesias completas I e II.
94Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. (1928), Amar, verbo intransitivo (1927), os inacabados,  Balança, Trombeta ou
Battelship e Café.

95Contos de Belasarte (1934), Os Filhos da Candinha (1943), Contos Novos (1947), Será o Benedito! (1992). 
96A escrava que não é Isaura (1925), O Aleijadinho de Álvares De Azevedo (1935), Lasar Segall (1935), O Movimento
Modernista (1942),  O Baile das Quatro Artes (1943),  Aspectos da Literatura Brasileira (1943),   No cinema (2010),
Padre Jesuíno do Monte Carmelo.

97 Lopez (1972: 257) cita os originais de “Folclore e cultura popular”:  “Bibliografia de leituras iniciada prá Pancada do
Ganzá. (1929-1938), Melodias do Boi e outras peças. (Idem), Na pancada do ganzá (1932), Pesquisas nordestinas (1928), O
sequestro da Dona Ausente. (1933), Danças dramáticas do Brasil. 1928-1934, Música de feitiçaria no Brasil ( 1928-1934),
Bibliografia brasileira Etnografia e Folclore (1938), Poética popular. s.d.” . Pode-se considerar, do lugar do etnógrafo, o
relato de viagens O turista aprendiz (1927-1928), organizado por Lopez.
98 Tradução de escritos do antropólogo Koch-Grünberg (1929) sobre o Brasil.

99Ensaios Sobra a Música Brasileira, (1928 ), Compêndio Da História Da Música (1929), reescrito como Pequena
história da Música Brasileira (1942),  Modinhas Imperiais (1930),  Música,  Doce Música (1933),  Música do Brasil
(1941), Dicionário Musical Brasileiro (1989) , Introdução à estética musical (1995). 
100Lopez (1972: 254) agrupa em sua lista as crônicas, ensaios de crítica literária e folclore publicados quando Mário
colaborava para o jornal Diário Nacional de São Paulo (1927-1932), bem como  artigos publicados em outros jornais e
periódicos, como A Gazeta (1918-1922), A Noite, Folha da Manhã, Correio Paulistano, O Estado de São Paulo,além
das revistas Klaxon,  Atlântico,  terra Roxa,  dentre outras. Em vida,  alguns desses  artigos foram publicados em  O
Empalhador de Passarinhos (1944),  e, postumamente, em O Banquete (1978),  Táxi e crônicas no Diário Nacional
(1976), Vida Literária. 

101Marcos Antonio de Moraes e a equipe do IEB vem trabalhando nas edições críticas da  Série correspondências, do
Arquivo Mário de Andrade. Em Moraes (2007) é possível verificar a lista das correspondências já publicadas, além das
analisadas aqui, as cartas com Sérgio Buarque de Holanda, Tarsila do Amaral, Carlos Drummond de Andrade,  etc. e
algumas das inéditas.
102É preciso destacar o pioneirismo de Edith Pimentel Pinto (1990) sobre o mergulho de Mário de Andrade nos estudos
da linguagem, bem como o trabalho de Ângela Rodrigues (1992) sobre a atuação do autor no Departamento de Cultura,
na implementação de projetos que visavam a pesquisa dos estudos de geografia linguística no Brasil, como será dito.
Ainda assim, as autoras não atribuem à Mário de Andrade um lugar de filólogo, tal qual se propõe aqui.
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Eu os  forçarei  a  me  compreender  si  por  acaso  for  um verdadeiro
artista.
Post-scriptum  –  Está  claro  que  nenhuma  destas  minhas  ousadias
justifica a ignorância. O escritor é o indivíduo que se expressa pela
linguagem alfabética, isto é, a linguagem culta. É preciso, pois, que
ele  conheça  preliminarmente  essa  linguagem que  lhe  vai  servir  de
instrumento  de  expressão.  É  quasi  lapalissada  afirmar  que  só  tem
direito de errar quem conhece o certo. Só então o erro deixa de o ser,
pra  se  tornar  um  ir  além  das  convenções,  tornadas  inúteis  pelas
exigências novas de uma nova expressão. O resto é academismo, e é
interesse pessoal, não da obra de arte. (ANDRADE, 2012: 208)

Efeitos de sentidos para o lugar discursivo de escritor em Mário de Andrade se movem

em duas direções, aparentemente opostas, mas complementares: uma posição conduz no lugar

discursivo do escritor ao imaginário de homem de letras em um país de analfabetos, afetado

pela ilusão de domínio de uma “linguagem culta”, de que se valeria como “instrumento de

expressão” para caracterizar a manifestação de um estilo; por outro lado, no lugar discursivo

do escritor, o sujeito é iludido pelo efeito do domar a língua promovido pela função-autor. No

lugar discursivo de escritor, Mário de Andrade é imaginado como gênio da língua e origem do

dizer, de onde a língua brota, no atravessamento de saberes vindos de campos disciplinares:

um  cartesianismo,  que  constitui  a  poética  no  Romantismo  (COMPAGNON,  2003),  e  se

movendo para outros sentidos, uma Estilística advinda da Linguística. Indo por esta rede de

saberes, a palavra também é dita como um acontecimento no escritor, em uma imagem de

uma palavra que surge no escritor pela desidentificação a um “academismo” e a um sentido

para como os intelectuais letrados lidam na posse da língua. Por isso, está materializada em

Mário de Andrade uma posição que repele uma postura “lapalissada” do lugar discursivo do

escritor, na referência ao militar francês afogado nas evidências do dizer,  na ilusão do óbvio

que atravessa o sujeito e, mais ainda, o gênio da língua, embevecido pelo néctar do domínio

do dizer e do saber103.  As duas posições guerreiam pelo lugar discursivo de escritor em Mário

de Andrade e alimentam um conflito no autor promovido pela tensão de uma cruzada de

saberes sobre a língua, o que será discutido nas análises das cartas. Para o lugar discursivo do

escritor  em Mário  de  Andrade,  por  agregar  a  produção  de  uma  obra  com  olhos  para  a

formação  de  um  nacional  brasileiro,  é  projetado  como  síntese  de  um  conjunto  de

discursividades sobre o Brasil moderno, o que pode ser lido em Jardim (2005):
103É esse movimento da desidentificação que também motiva o título em francês para Semântica e Discurso, La vérite de la
Palice, de Pêcheux (1975).
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A contribuição  do  país  à  vida  moderna  deveria  conter  uma marca
distintiva.  Essa  tese  determinou  a  orientação  nacionalista  daquele
movimento, que elegeu como principal tarefa a pesquisa do elemento
nacional. Naquele momento foram incentivados os estudos da cultura
popular, considerada a principal fonte da nacionalidade, o passado do
país foi reavaliado, já que ele poderia conter a chave da identidade
nacional, propôs-se um novo conceito do papel do intelectual na vida
brasileira. O artista e o escritor teriam a função de mediar o processo
de nacionalização da cultura e das artes... A formulação mais acabada
das teses do modernismo encontra-se na obra de Mário de Andrade
(JARDIM, 2005: 11)

Na  iconização  do  modernismo  brasileiro  em  Mário  de  Andrade,  moram  também

modos outros de veicular ideias linguísticas, fomentados na virada do século XIX para o XX,

a partir das faces dos estudos histórico-comparativos, pelo dizer do filólogo sobre os falares

no Brasil. Impulsionado pelo trabalho do escritor com a língua, Mário de Andrade é lançado a

desenvolver uma pesquisa em filologia, buscando apreender e registrar os falares no Brasil, o

que vai ser marcado em diversas materialidades e ações no serviço público. Do lugar social de

escritor-filólogo, cabe destacar que vários dos artigos jornalísticos versam sobre a questão da

língua, como O Baile dos pronomes, A língua radiofônica e A língua viva,  reunidos em  O

empalhador de passarinhos  (1944). Além disso, é preciso salientar também as publicações

dos Anais do Primeiro Congresso de Língua Nacional Cantada (1937), promovido por Mário

de Andrade quando chefiava o Departamento de Cultura, contando para a organização com

filólogos, músicos e literatos, destacando-se aí o trabalho de Antenor Nascentes, com quem

redigiu o Anteprojeto do Congresso, estabelecendo diretrizes prosódicas para o canto nacional

a partir  de ideias sobre a fonética dos falares  no Brasil.  Nos  Anais do Congresso,  Mário

publicou dois artigos, no lugar social de filólogo: “Os compositores e a língua nacional” e “A

pronúncia cantada e o problema do nasal pelos discos”. E não se pode deixar de citar a escrita

na projeção de um lugar discursivo do filólogo para Mário de Andrade d' A gramatiquinha da

fala brasileira, escrita ao longo de vinte anos de pesquisa. 

Em  A Gramatiquinha  de  Mário  de  Andrade, Edith  Pimentel  (1990),  professora  e

pesquisadora filiada ao IEB, publicou rascunhos e ensaios organizados pelo próprio Mário de

Andrade em oito envelopes com o título “Gramatiquinha” e na caderneta “Língua Brasileira”.

O gesto de organização deste material de Pimentel foi baseado em um índice e na numeração

das anotações feitos pelo próprio autor para uma provável publicação da Gramatiquinha da
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fala brasileira em vida, embora possam ser lidos em relatos na assinatura de Mário negando a

intenção de publicá-la.104  Há outras materialidades que formam o lugar social de escritor-

filólogo em Mário de Andrade, como as fichas de estudo que compõem o Fichário analítico, e

os verdadeiros ensaios de filologia em que são tornadas algumas de suas cartas, dentre outras,

que parecem sempre haver a serem descobertas no recôndito do arquivo Mário de Andrade.

Um lugar social de filólogo já se anunciava em Mário de Andrade ao ocupar o lugar

social de viajante, na projeção de si no discurso de um “turista aprendiz”, a sentir o gosto e o

sabor  dos  falares  de  diversas  regiões  brasileiras.  Conforme Lopez  (1976,2005),  Mário  ia

registrando o Brasil de dentro por fotografias e letras, com sua “Codaque” e em seu diário de

bordo  a  vida  que  pulsava  no  percurso  da  viagem,  descobrindo  o  brasileiro  do  lugar  do

antropólogo. O aprendiz-cientista tomava nota dos costumes, dizeres, causos através da escuta

da música de uma língua dita como dialeto, pela sina do regional, do caipira, do iletrado. No

encontro entre os lugares discursivos de turista aprendiz, de escritor, de filólogo e etnógrafo, é

possível ler em seus diários de viagens pelo interior do sudeste, pelo norte e nordeste em 1927

e  1928,  subindo  nos  trilhos  de  Minas  gerais  para  conhecer  o  barroco  a  céu  brasileiro,

embalado no som do Coco; navegando pelo Amazonas, suas lendas e mitos, a formação de um

imaginário de reinvenção de histórias orais para tecer o Macunaíma, bem como para formar

uma obra sobre folclore, cultura popular e os falares no Brasil em sua assinatura. 

Um reforço dos lugares sociais de filólogo e etnógrafo  se daria pela possibilidade de

um outro lugar, o de chefiar uma instituição pública que possibilitaria a realização de projetos

sobre  a  língua  falada  no  Brasil,  agregando  para  tanto  outros  autores,  no  lugar  social  de

filólogo, Antenor Nascentes, e no lugar social de literato, Manuel Bandeira. Ou seja, outras

autoridades no dizer sobre a língua do/no Brasil. Segundo Alvarenga (1974: 63), Mário de

Andrade foi indicado a exercer a direção do Departamento de cultura da prefeitura de São

Paulo,  a  convite  do prefeito  Fábio Prado,  o  que durou de 1935 a 1938, quando Gustavo

Capanema ocupava o lugar de Ministro da Educação e Saúde Pública do governo Vargas.

104Como cita Pimentel (1990:85), em carta à Augusto Meyer, consta: “ 'Você me pergunta si abandonei mesmo a idéia da
Gramatiquinha. Propriamente: não abandonei porque nunca tive intenção de escrevê-la (…) é certo que tomei muita nota, fiz
muita ficha, a respeito da língua e de processos que me pareciam mais nacionais de traduzir o pensamento em linguagem,
mas é só. Eu anunciava o livro, apenas pra indicar a todos que o que eu estava tentando não era tentado assim ao atá das
recordações,  mas uma coisa séria,  sistemática e bem pensada'”.  Bom, é possível averiguar o confronto entre o lugar do
literato e do filólogo em Mário de Andrade: no literato a Gramatiquinha é dita sem intenção de escrita, por outro lado, no
lugar do filólogo move um projeto de mais de vinte anos de anotações, gravações e registros, de modo a organizar “uma coisa
séria, sistemática e bem pensada”.
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Consoante Rodrigues (1992), à testa do Departamento, Mário de Andrade fundou a Sociedade

de Etnografia e Folclore, com a antropóloga Dina Levi-Strauss. Como frente da Sociedade,

foi  proposto  o  Laboratório  de  Fonética  experimental,  cujos  integrantes  eram  Antenor

Nascentes  e  Manuel  Bandeira.  Inicialmente,  seriam  desenvolvidos  no  Laboratório  dois

projetos que visavam a gravação e o registro dos falares no Brasil: o Arquivo da palavra e o

Pronúncias regionais do Brasil.  Quanto ao gesto de organização de uma pesquisa filológica

em Mário de Andrade, no atravessamento com outras autorias para dizer sobre a língua do/no

Brasil, pode-se averiguar  em Rodrigues, no lugar de pesquisador, um dizer sobre a formação

dos projetos: o “Arquivo da palavra, [era] subdividido em dois ramos: o registro das vozes

dos  homens  ilustres  e  os  registros  destinados  especificamente  aos  estudos  de

Fonética”(RODRIGUES,1992:20). Já o Pronúncias regionais do Brasil consistia na,

fixação em disco da pronúncia de dois informantes alfabetizados, um
culto e um inculto, de cada uma das sete regiões ou zonas fonéticas
em  que  se  considerou  dividido  o  Brasil,  com  vistas  a  um  estudo
comparativo exato das dicções dessas regiões. (RODRIGUES, 1992:
21)

Cabe ressaltar que estes projetos produziram no Brasil as primeiras pesquisas fonéticas

com registro  fonográfico  dos  falares,  veiculando  uma divisão  em “sete  regiões  ou  zonas

fonéticas”,  a  qual  foi  elaborada  por  Antenor  Nascentes  ao  longo  de  sua  trajetória  como

filólogo, resultando no  Atlas linguístico do Brasil105.  A elaboração de divisão é fruto neste

autor da veiculação dos saberes da filologia gestando a geografia linguística no Brasil. Ambos

os projetos tem uma convergência, promovida pela inscrição da posição-gramático no lugar

discursivo do filólogo.  O iletrado não compareceria no lugar discursivo de informante para o

registro de uma língua falada no Brasil,  uma vez que seriam recolhidos apenas falares de

pessoas alfabetizadas, cuja língua já teria passado pelo processo de higienização promovido

pelos modos de ensino da língua do/no Brasil no cordão com a memória lusitana, como será

debatido na análise das cartas. Mas há algo da língua que resiste, na necessidade da presença

de um inculto, para o exercício da ciência do filólogo. 

Ainda assim, os projetos foram ceifados pela dura mão do Estado, na extirpação de

Mário de Andrade do Departamento de cultura, o que acarretou em uma transferência forçada

105O Atlas, antes inédito, pode ser encontrado em: NASCENTES, Antenor.  Estudos Filológicos: volume dedicado à
memória de Antenor Nascentes. NETO, Raimundo Barbadinho (org.) . Rio de janeiro: Academia Brasileira de Letras,
2011, 2ª ed.
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para o Rio de Janeiro. Werneck de Castro reúne uma correspondência travada com o autor

entre 1940 a 1945 em sua biografia Mário de Andrade, exílio no Rio (1989), produzindo um

imaginário de exílio durante a permanência de Mário de Andrade no Rio de 1938 a 1941, após

a  saída  do  Departamento  de  Cultura,  resultado  da  intervenção  do  Estado  Novo  na  vida

intelectual  do  país.  Sobre  o  período,  aqui  compreendido  como  condições  de  produção

constitutivas do lugar do intelectual, no qual a autoria em Mário de Andrade funciona, Castro

afirma:

Uma  coisa  curiosa,  nesse  período,  foi  o  trabalho  de  Mário  no
Patrimônio Histórico, muito ligado ao ministro da Educação, Gustavo
Capanema.  Nisto eu me detenho em meu livro,  procurando refutar
uma tese que, em certo momento, tornou-se lugar-comum, a de que
homens como Carlos Drummond e Rodrigo Melo Franco teriam sido
serviçais do Estado Novo, pelo fato de serem funcionários públicos,
ligados ao Ministério da Educação. Na verdade acontecia o contrário:
eles eram um grupo de resistência que defendia valores culturais .
O Estado Novo não tinha sua estratégia consolidada no plano cultural.
Então, permitia essa contradição muito brasileira, isto é, um ministro
da confiança de Getúlio, como Gustavo Capanema, mantinha ao seu
redor homens que eram exatamente acusados de comunistas, como os
dois já citados, além de Oscar Niemeyer, Cândido Portinari e outros,
por ocasião do projeto do prédio do Ministério da Educação, depois
chamado Palácio da Cultura, hoje Palácio Capanema, que é um marco
da arquitetura moderna brasileira. Capanema pisava, sob este ponto de
vista,  num  terreno  perigoso,  e  nós,  eu  particularmente,  dessa
convivência com o Mário,  posso atestar  que ele jamais poderia ser
considerado um burocrata do Estado Novo. Ao contrário, ele era um
valor  da  nossa  cultura  que  estava  abrindo  caminhos  novos.
(WERNECK DE CASTRO, 2013:124)

Para o lugar discursivo de intelectual no Estado Novo, são projetados alguns efeitos:

estar  na  máquina  estatal  não  implicaria  em  uma  identificação  ou  uma  filiação  ao

funcionamento  do  aparelho  de  estado,  pois  haveria  uma  possibilidade  de  caminhar  em

“terreno perigoso”, movediço, nas brechas abertas pelas contradições ideológicas que afetam

o engenho do poder, justamente para nele intervir. É desse modo que de tal imaginário para o

lugar de intelectual brasileiro se torna sob o efeito do justificável a presença de intelectuais

publicamente atuantes e filiados ao comunismo, como Niemeyer, Portinari e mesmo Mário de

Andrade, em cargos de confiança na ditadura Vargas. 

De um saber do lugar discursivo do biógrafo sobre o literato, circulam imaginários do

que seriam os  efeitos  da máquina estatal  no lugar  discursivo do intelectual  em Mário de
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Andrade.  Em Duarte, é possível ler que esses imaginários se encontram com uma projeção de

memória de futuro para as cartas de Mário de Andrade:

As suas cartas, muitas delas, talvez pudessem ser impublicáveis, se se
tratasse de um qualquer. Mas são de Mário  de Andrade, que não se
pertence  e  não  pertence  a  ninguém.  É  res  nullius,  bem  da
coletividade. A sua biografia psicológica e intelectual pertence aos
homens  e  aos  grupos  humanos  de  pensamento  e  precisa  ser
conhecida com tôdas as grandezas que possuía e até as fraquezas de
que era dono, as quais, como se vê de tantas cartas-confissão, até essas
fraquezas aumentam aquela grandeza espiritual. Porque no conjunto é
que  se  retrata  o  homem  de  pensamento  e  de  conteúdo  humano
integral.  Nessa  documentação  profunda  demonstra-se  que  a  sua
expulsão  do  Departamento  de  Cultura  foi  uma  sentença  de  morte.
Mário  suicidou  aos  poucos,  matou-se  de  dor,  revolta  e  angústia.
(DUARTE: 1971, 3, grifo nosso)

No funcionamento da autoria pela reunião de discursividades, em casamento com o

funcionamento do arquivo no discurso, Mário de Andrade também é nome de Arquivo, de

Biblioteca e de Coleção de artes plásticas, resguardados desde 1968 pelo Instituto de Estudos

Brasileiros da USP. É nome também do museu e centro cultural onde teve por seu lar quase

toda a vida, a Casa Mário de Andrade, fundada em 1990106.  Desta forma, pode-se verificar a

projeção de uma memória de futuro para Mário de Andrade,  arquivo e  autor, a  partir  da

veiculação de um dizer sobre o autor filiado a campos disciplinares, sobretudo, os estudos

literários. Na formação de um saber sobre Mário de Andrade, nem tudo está dito ou analisado,

justamente devido a um corte pelo campo disciplinar do que pode e deve circular sobre o

autor. Por outro lado, um nome de autor  guarda outras possibilidades de ser dito, por residir e

funcionar na memória discursiva.

 Pela memória discursiva, sempre haverá a possibilidade de erigir outros do Mário de

Andrade, arquivo e autor, ainda escondidos. É o que move um sujeito a exercer um lugar de

pesquisador,  procurando  no  arquivo  Mário  de  Andrade  mais  um  tesouro  encoberto,  um

manuscrito, uma carta, uma leitura de livro pelas anotações nas margens, para publicar, editar,

divulgar um nome de autor e saberes sobre este autor, ou simplesmente, compartilhar gestos

de análise, como é o caso desta tese. 

106Sobre a relação do autor com a casa, abrigo de si no discurso, pode-se assistir ao filme  A casa de Mário (2013),
disponível em: http://www.fau.usp.br/intermeios/pagina.php?id=326 
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3.2.2) Sousa da Silveira, engenheiro da gramática, leitor e poeta.

Álvaro Ferdinando Sousa da Silveira(1883-1969) 107: Como se pode ler do lugar do

biógrafo em Carvalho e  Silva (1984),  embora Sousa da Silveira  tenha sido educado para

ocupar um lugar de engenheiro geógrafo e civil pela Escola Politécnica (1903-1918108), como

era recorrente, passou a ocupar outros lugares sociais para falar da língua, o de poeta, o de

professor de língua portuguesa e literatura, o de filólogo, o de gramático, o de editor, o de

colunista sobre a língua em jornais e revistas. Antes disso, Sousa da Silveira foi aluno em uma

instituição, a qual vimos com Orlandi (2002) que pode ser considerada um colégio notável: o

Ginásio Nacional, nome dado ao Colégio Pedro II após a proclamação da República, “num

momento  em  que  toda  a  instrução  pública  foi  submetida  a  reformas,  sob  influência  do

Positivismo” (CARVALHO E SILVA, 1984: 8).  Pode-se ver  pela biografia  de Carvalho e

Silva (idem) que Sousa da Silveira ocupou o lugar de aluno de Said Ali e de colega de Manuel

Bandeira. Sousa da Silveira se desdobra em Álvaro da Silveira, no lugar de poeta, publicando

sob esta assinatura uma seleção de seus poemas, de 1897 a 1908, intitulada Ecos (1908). Está

dito na autobiografia de Manuel Bandeira, amigo de escola e de letras, com quem estudou no

Ginásio  Nacional,  que  na  meninice  passava  “lendo  versos  de  Sousa  da  Silveira”109

(BANDEIRA, 2012: 33) em seu despertar para a poesia.  

Dos  lugares  sociais  de  filólogo e  editor,  por  exemplo,  publicou  em 1919 e  1935,

diferentes  edições  de  Trechos  Seletos,  antologia  de  literatos  portugueses  e  brasileiros,

compreendendo inicialmente autores do século XVI a Machado de Assis110;  bem como os

107 Para trazer os lugares sociais ocupados por Sousa da Silveira, apoio-me na biobibliografia de Carvalho e Silva (1984).
Não é o objetivo da tese fazer um levantamento completo de obras e da trajetória intelectual, o que no caso de Sousa da
Silveira  já  foi  feito  por  Carvalho  e  Silva,  do  lugar  da  historiografia.  Este  é  papel  de  outras  disciplinas,  como  a
historiografia, a crítica textual e os estudos da vida literária. Trata-se de analisar como os lugares sociais se materializam
em lugares  discursivos  no intradiscurso.  Contudo,  parece se  dar  o  movimento inverso,  no  caso  de uma leitura  de
biografia:  é  a partir  de como a historiografia,  por  exemplo,  discursiviza os  lugares  sociais  (já  lugares  discursivos,
portanto) na escrita de uma biografia que se é possível ler o lugar discursivo no arquivo da tese.
108 Posteriormente, Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil e Escola de Engenharia da UFRJ. Vale
ressaltar a importância da engenharia e da arquitetura nos primeiros decênios do século XX no Brasil para a construção
de um nacional no pêndulo entre o modernismo arquitetônico,  com influência da Bauhaus,  e o intento de melhoria
habitacional para a população mais pobre. Pode-se notar a atuação de Warchavchik e Lúcio Costa, por exemplo.
109 BANDEIRA, Manuel. Itinerário de Pasárgada. São Paulo: Global editora, 2012, 7ªed.
110 Como assinala Carvalho e Silva (1984: 51), as edições de 1919 e 1935 de Trechos Seletos apresentam uma diferença
expressiva entre autores portugueses e brasileiros. Na de 1919, compunham a seleção 21 autores, sendo 14 portugueses e
7 brasileiros. Já na de 1935, passam a ser 46 autores, 17 portugueses e 29 brasileiros. Caberia analisar, do ponto da
História das Ideias Linguísticas pela Análise de discurso, se essa diferença numérica entre as edições materializaria um
outro comparecimento da literatura brasileira no dizer do gramático e do filólogo, ou seja, que literatura compareceria
como exemplo de língua neste lugar.
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Textos quinhentistas (1945), materializando na organização, nos comentários e notas um dizer

de uma posição-filólogo e de uma posição-gramático sobre uma literatura eleita como objeto

de estudo sobre a língua. 

Os lugares sociais de filólogo e editor se cruzam com o lugar social de professor, já

que as reuniões supracitadas são oriundas de suas aulas na Escola Normal (1917-1935), onde

iniciou no magistério ao mesmo tempo em que atuava como engenheiro na Central do Brasil

(idem, 1984: 37). Na Universidade do Distrito Federal (UDF), de 1935 a 1953, atuava como

professor catedrático de Linguística e chefe da seção de Letras Clássicas e Vernáculas, e na

Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, como professor catedrático de

Língua Portuguesa.  Deste lugar social, por exemplo, Sousa da Silveira vincula-se a avaliação

de outros futuros nomes de autor difusores de saberes linguísticos: presidiu a banca de tese de

doutoramento de Mattoso Câmara Jr e de livre docência de Gladstone Chaves de Mello.  Do

lugar social de professor, lecionava filologia com a análise de Gil Vicente e Camões, tendo

como platéia Manuel Bandeira e Mário de Andrade111. Do lugar discursivo de professor com o

de filólogo, em Sousa da Silveira verifica-se uma inclusão nas lições sobre a língua nomes de

autor no lugar de poeta brasileiro, ainda no desprestígio pela crítica literária de então, como

Casimiro de Abreu, o que se nota na publicação de uma edição do autor, ou no lugar de poeta

moderno, como Manuel Bandeira e Ribeiro Couto, ou ainda, nomes de autor filiados a um

imaginário de linguagem popular para a escrita de poesia, como Cornélio Pires, Catulo da

Paixão Cearense e Amadeu Amaral112. Na carta de 16 de março de 1935, está materializada

uma ideia linguística de uma escrita literária produzida a partir de uma estilização da fala (a

fala discursivizada no desvio, dita como dialeto113) em literatos brasileiros contemporâneos

como objeto de estudo do lugar  discursivo do filólogo e do gramático sobre a  língua no

Brasil: 

Estou meditando, também, num estudo da língua na actual geração de
professores brasileiros.  Já tenho material colhido no seu  Belazarte,
em vários livros de Ribeiro Couto, no Quinze da Raquel de Queirós,
(nos Corumbas de Amando Fontes,) no Menino de Engenho, Doidinho
e Banquê de José Lins do Rêgo, em vários livros de Lima Barreto, nos

111Segundo Carvalho e Silva (1984:56), Manuel Bandeira e Mário de Andrade assistiram às aulas de Sousa da Silveira
em 1935 na UDF. Nesse ano, Mário de Andrade exercia a função de chefe do Departamento de Cultura de São Paulo,
além de trabalhar no planejamento da direção do Ministério da Educação e da Saúde a convite de Gustavo Capanema e
lecionar na cadeira de Filosofia e História da Arte e dirigir o Instituto de Artes da UDF.
112 Idem, 1984: 47
113 Sobre os efeitos de sentidos da idéia de dialeto, conferir MEDEIROS & MATTOS, 2012, 2013.



152

Três  caminhos de  Marques  Rebêlo,  mas  ainda  me  falta  ler  outros
trabalhos. Êsse meu estudo sairá na Revista de Cultura. (SOUSA DA
SILVEIRA, 16 de março de 1935, grifo do autor)

Do cruzamento de lugares sociais, também veio Lições de português (1921 -1923), co-

letânea de artigos sobre a língua veiculados na Revista de Língua Portuguesa. Somam-se às

Lições, do lugar social de articulista, revistas e jornais como a Revista Brasileira de Filologia,

a Revista de Cultura, Revista de Língua Portuguesa – Arquivo de Estudos Relativos ao Idio-

ma e Literaturas Nacionais, Jornal do Comércio, Revista de Filologia e História, dentre ou-

tros114 , onde difundiu ideias linguísticas no discurso jornalístico e de divulgação científica so-

bre a língua115. Membro fundador da Academia Brasileira de Filologia em 1944116, o nome de

Sousa da Silveira comparece como uma das autoridades em língua que assina o decreto de no-

meação da língua no Brasil como “língua portuguesa”117, em 1946, com o já citado documento

Denominação do idioma nacional do Brasil.

Sob o nome de Sousa da Silveira, nota-se um furo pela falta de um arquivo institucio-

nal pelo nome de autor, bem como o de não ocupar  um lugar de prestígio relacionado ao di-

zer sobre a língua do/no Brasil em suas condições de produção: o lugar de acadêmico na Aca-

demia Brasileira de Letras.

Não foi formado ainda um arquivo institucionalizado referente à Sousa da Silveira,

nem seus dispersos podem ser encontrados em uma instituição como o Arquivo Nacional,

conforme informação do professor Maximiano Carvalho e Silva, cuja tese de livre docência

consiste  em  uma  biobibliografia  do  autor.  Segundo  Carvalho  e  Silva  (1984),  as  cartas,

manuscritos, a biblioteca pessoal118 e outros documentos de Sousa da Silveira estão de posse

da família. A família confiou parte do arquivo ao professor, que o organizou, sob os preceitos

da Crítica textual, visando uma possível edição de artigos dispersos publicados em jornais,

114 Idem, 1984: 43.
115 Sobre a divulgação científica sobre a língua no discurso jornalístico, conferir BALBAAKI, Ângela. A revista Ciência
Hoje das Crianças e o discurso de divulgação científica: entre o ludicismo e  a necessidade .  (Tese de doutorado).
Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem no Instituto de Letras da UFF, Niterói, 2010. 
116 Idem, 1984: 79.

117 GUIMARÃES, Eduardo. O nome da língua.  Análise de texto. Procedimentos, análises, ensino. Campinas: RGeditora,
2011

118A importância de uma biblioteca de um autor reside, por exemplo, na possibilidade de estudo sobre as marginálias de
livros de autores, com as anotações de onde se podem depreender discursividades sobre a língua, no caso, como se
verifica nas margens do Dialeto Caipira que pertencia à Mário de Andrade.
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revistas, dentre outros119. Na esfera do privado, o arquivo de Sousa da Silveira deveria estar

abrigado em uma instituição que possibilitasse  sua conservação e seu acesso. Contudo, isso

também não seria garantia nem de uma coisa nem de outra, como aprendemos com Romão,

Dela-Silva e Ferreira (2012), mas ao menos um arquivo Sousa da Silveira se encontraria no

público. 

Como está dito em Bandeira, pode-se ler um imaginário para Sousa da Silveira não ter

ocupado  um lugar  na  Academia  Brasileira  de  Letras:“grande  erro,  senão  o  maior  que  já

cometeu a casa de Machado de Assis” (BANDEIRA, 2012:131). Em Mário de Andrade, a

recusa pela Academia é significada em uma blague contra a instituição, materializada em uma

reverência ao lugar discursivo de filólogo e de poeta no autor Sousa da Silveira, lida no artigo

publicado um dia após a morte de Mário, um dos últimos escritos de Mário de Andrade:

Está muito observado que noventa por cento dos filólogos são escrito-
res ruins, simplesmente porque escrevem com a gramática por diante,
e não por detrás como deve ser. São raros os filólogos que conseguem
escrever como Sousa da Silveira, que a Academia acaba de salvar, não
o aceitando. Eu nem sei por que essa Academia não bota fogo no mun-
do. Só assim, destruído tudo, ela talvez consiga se dotar numa aparên-
cia de dignidade. (ANDRADE apud CARVALHO E SILVA, 1990: 60)

As últimas letras saídas da pena de Mário de Andrade foram dedicadas a Sousa da Sil-

veira, traçadas por um dizer sobre de legitimação para o lugar do homem de letras em Sousa

da Silveira. Cabe chamar à baila agora, um nome de autor levado a inscrição em diferentes lu-

gares, Manuel Bandeira.

3.2.3) Manuel Bandeira, itinerâncias para dizer.

Novamente,  se impõe a tarefa de restaurar os lugares de que um autor é feito e a

dificuldade de trazer para o corpo da tese um autor cujo nome foi eleito “bandeira” poética

em  Drummond120 e,  para  o  caso  do  arquivo  de  análise,  quem  mais  exerceu  o  lugar  de

correspondente de Mário de Andrade: Manuel Bandeira. Para compreender os lugares sociais

119 Pude confirmar, em oportunidade de contato telefônico com o professor Maximiano de Carvalho e Silva,  que o
arquivo de Sousa da Silveira ainda não está administrado por uma instituição pública arquivística. 
120Bandeira e Drummond se reverenciaram em poemas, transitando entre o lugar de leitor de poesia e de poeta. Vale
lembrar que Drummond  também travou correspondência com Mário de Andrade, publicada em ANDRADE, Carlos
Drummond de.  A lição do amigo :  cartas de Mário de Andrade a Carlos  Drummond de Andrade,  anotadas pelo
destinatário / Mário de Andrade.Rio de Janeiro: J. Olympio, 1982. 
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ocupados por Bandeira, seguimos o Itinerário de Pasárgada121, tecido no movimento do dizer

de si na assinatura de uma autobiografia, tornando materialidade linguística sua trajetória e

também um dizer  sobre  os  lugares  que  exerceu.  Ou seja,  caminhando  pelo  Itinerário de

Bandeira, é preciso lidar com a transição do lugar social para o discursivo, dita pelo próprio

funcionamento do autor em relação à escrita de si. Serão recuperados também dizeres sobre os

exercícios de Manuel Bandeira ditos por outros autores e da própria correspondência com

Mário de Andrade.  

No  Itinerário de Bandeira, é dito pelo autor uma confluência imaginária de muitos

lugares sociais para a formação do lugar discursivo de poeta, ou seja, em Bandeira, os lugares

sociais  são  discursivizados  na  projeção  de  uma  imagem  de  poeta  atrelada  ao  nome  de

Bandeira, que dá corpo ao efeito de unidade impetrado pela função-autor. Ao escrever-se,

portanto, do autor são projetados sentidos para o lugar discursivo do literato, através da rota

imaginária para o “segredo do meu itinerário em poesia” (BANDEIRA, 2012: 25), caminho

traçado  por  um dizer  sobre  a  vida  no  trânsito  por  diversas  ocupações  –  aluno,  tradutor,

professor, filólogo, crítico de arte, imortal da Academia Brasileira de Letras. O dizer de si no

foco de imaginários para lugares sociais, quando vinculado a um nome de autor, produz um

imaginário do lugar do literato em uma dada formação social. Isto é, pelo dizer sobre a prática

social de um autor, pode-se perceber que a materialização de imaginários para o lugar social

na língua, o lugar discursivo, funciona como um indício de que imaginários para as práticas

discursivas do literato também estão subsumidas às formações discursivas. 

Bandeira menino, no lugar social de aluno, estudou no Ginásio Nacional122, recebendo

o modelo de educação imaginado para a escolarização brasileira, que alçava um ideário de

sujeito  nacional  a  ser  formado  sob  os  paradigmas  civilizatórios  europeus,  mais

especificamente,  franceses,  para  a  constituição  do  estado  nacional  (ORLANDI,  2002;

DEZERTO, 2013). Podemos ver então um imaginário para o lugar discursivo de aluno em

Bandeira, produzido pelo que Orlandi (idem) analisa como uma formação educacional dos

homens ilustres no Brasil. Quanto a isso, por outro lado, em Mário de Andrade escrevendo a

Bandeira, está expresso: “Combato atualmente a Europa o mais que posso. Não porque deixe

de reconhecê-la, admirá-la, amá-la porém pra destruir a europeização do brasileiro educado”

121BANDEIRA, Manuel. Itinerário de Pasárgada. São Paulo: Global editora, 2012 [1957]
122Que viria a se tornar o Colégio Pedro II.
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(ANDRADE apud  Moares,  2001:  222,  26  de  julho  de  1925).  Em Mário  de  Andrade,  a

formação educacional  de  um brasileiro  deveria  ser  fomentada  a  partir  de uma pedagogia

brasileira  em  ruptura  com  a  relação  colonizadora  europeia,  buscando  no  ensino  e  no

aprendizado  dos  saberes  do  Brasil  pelo  brasileiro,  construir  um Brasil-nação.  O que não

impede a possibilidade de outros sentidos para o “brasileiro educado” neste autor, inclusive, a

filiação  àquilo  que  diz  combater,  movimento  passível  de  ser  percebido  pela  leitura  da

inscrição dos sentidos na língua, pelo já dito neste nome de autor. E isso se relaciona a um

imaginário para o literato e para o intelectual em Mário de Andrade, por sua vez, às ideias

sobre a língua no Brasil proferidas destes lugares.

 Sobre a formação dos cidadãos ilustres, Orlandi (2002: 179) afirma que “a forma

histórica do sujeito social brasileiro pode ser percebida no modo como a língua é ensinada,

principalmente nesses grandes colégios”123. No colégio notável, Bandeira foi aluno de João

Ribeiro e Silva Ramos, gramáticos e filólogos fundamentais para a gramatização da língua no

Brasil, que também difundiram saberes linguísticos do lugar de professor de uma instituição

de onde viria um modelo do que deveria ser o ensino no país. Foi aluno de Carlos Laet e

Fausto Barreto, cujas antologias literárias circulavam nas escolas brasileiras veiculando uma

poesia  considerada  adequada  para  ser  ensinada,  quer  dizer,  uma  literatura  eleita  como

civilizada para integrar  a  escolarização brasileira,  gerando uma rede de saberes literários.

Conforme Zandwais (2003), as práticas de elaboração de antologias literárias na educação

brasileira remontam à 1ª República, período onde se inscreve a formação escolar de Bandeira.

Ao analisar o processo de oficialização do ensino de língua e literatura na 2ª República, Era

Vargas,  Ana  Zandwais  (2003)124 afirma  a  consolidação  do  papel  dos  compêndios  na

uniformização do ensino de linguagem, que já vinha tomando corpo na virada do século XX.

Isto é, os compêndios e antologias funcionam como instrumentos linguísticos subordinados a

uma instituição e a autoria, como os difundidos pelo Ginásio Nacional: 

A  ação  propulsora  que  sustenta,  portanto,  a  uniformidade  dos
compêndios  escolares,  fragmentados  em  conteúdos  gramaticais,
seletas de textos literários, exercícios de leitura e análise gramatical, é
não  somente  de  ordem  institucional,  mas  também  autorizada  por
representantes ilustres da área de estudos da linguagem e autores de
compêndios. (ZANDWAIS, 2003:26)

123Este é um dos motivos para se falar do lugar do aluno na formação do literato.
124ZANDWAIS, Ana. Linguagem e ensino: saberes linguísticos e literários dominantes em compêndios escolares. Porto
Alegre: UFRGS, Organon, v.17, nº35, 2003. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/organon/article/view/30015
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Ainda que os manuais literários determinassem o que poderia ser lido projetando um

imaginário de leitor brasileiro, no exercício de um instrumento linguístico para o ensino de

literatura no Brasil,  “quase nada se estudava de literatura no Ginásio” (BANDEIRA, 2012:

35).  Embora o programa formal estabelecesse uma cisão entre o ensino de língua e o de

literatura, contribuindo para a disputa entre o lugar de professor de literatura e o lugar de

professor de língua, a escrita da vida pelo literato atribui ao saber furtado após as aulas um

efeito de florescimento de uma rede de saberes sobre a literatura em Bandeira:

Mais nos ensinou de literatura, a mim e mais dois ou três colegas que
o cercávamos depois das aulas de sua cadeira, que era a de História
Universal e do Brasil, o velho João Ribeiro  … Tudo o que ele nos
dizia  interessava  ao  nosso  grupinho  prodigiosamente:  era  tão
engenhoso, tão diferente da voz geral. (BANDEIRA, 2012: 36)

Na projeção de uma imagem do desabrochar de um futuro poeta, não é gratuito que

esse  saber  fosse  furtado  de  um  autor  fundamental  para  a  gramatização  brasileira:  João

Ribeiro, que além de ocupar o lugar social de gramático, era filólogo, crítico literário125 e

professor, não só de línguas, mas também de História – um ilustre homem de letras, em uma

sociedade em processo de civilização para o nacional, portanto. Desse modo, os saberes sobre

a literatura iam formando um poeta em duas vias. De um lado, em um imaginário para o lugar

discursivo do professor de literatura, um certo modelo de literatura era reunido nas antologias

escolares  promovidas  pelo  professor  de  literatura,  na  veiculação  de  um  instrumento  que

reverbera deste lugar no discurso sobre a literatura e seu ensino, legitimando o que pode ser

lido e velando outras leituras. De outro, no escape,  em um imaginário para o lugar discursivo

do professor e do gramático em João Ribeiro, pelo que era veiculado sobre a literatura pelo

autor-gramático-brasileiro, em confronto com a “voz geral”, a qual compunha o dizer sobre a

literatura administrado pela instituição escolar. E, vale lembrar, é autores-gramáticos como

João  Ribeiro  que  passam a  circular  saberes  para  a  língua  no  Brasil  em outros  sentidos

(divergentes, convergentes) da formação gramatical lusitana.

O colégio notável reuniu no gosto pela língua os então colegas Sousa da Silveira e

Manuel Bandeira, além de Antenor Nascentes.  O nome de Sousa da Silveira é na biografia

relacionado a um imaginário de despertar para a lírica em Bandeira, já que o autor projeta em

125Inclusive, tanto Manuel Bandeira como Mário de Andrade foram alvo da crítica de João Ribeiro em jornais e revistas. 
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Sousa  da  Silveira   um  efeito  de  um  conhecimento  sobre  a  língua  e  sobre  a  literatura

acompanhando o futuro gramático desde a juventude, em uma memória de futuro para o nome

de autor. É projetado então um efeito do previsível para o nome de Sousa da Silveira como

um nome de autor, que viria a ocupar os lugares de poder dizer sobre a língua. Ao lugar

discursivo  de  gramático,  é  acrescido  o  lugar  discursivo  de  amigo  que  partilha  leituras  e

poesia,  ensinando  Bandeira  a  “sentir  nos  grandes  escritores  do  passado  esse  elemento

indefinível  que  é  o  gênio  da  língua”  (BANDEIRA,  2012:  33),  embora  não  concordasse

totalmente com o gosto em matéria de poesia.  Conforme será visto,  uma rede de saberes

filiada  à  formação  discursiva  lusitana  se  move  para  recuperar  escritores  elencados  à

genialidade da língua nos correspondentes. Na escrita autobiográfica, a função-autor projeta

uma imagem de homem de letras em Sousa da Silveira a qual, juntamente com os lugares

sociais exercidos pelo autor, constroem uma espécie de mentor a ser seguido para Bandeira

alçar um ideário de lugar discursivo de literato: “a sua lição foi, e continuou sendo vida afora,

muito preciosa para a minha experiência poética” (idem). Na formação do lugar discursivo do

literato em Bandeira, o efeito de um elo com um autor que fala do lugar do gramático e do

filólogo reforça o efeito do saber escrever poesia, sabendo a língua, que constituiria um autor-

poeta cujo nome é legitimado por quem está habilitado a proferir saberes linguísticos. Ressoa

novamente  um  imaginário  de  gênio  da  língua126,  no  lugar  do  literato  e  do  gramático,

funcionando aqui no vir a ser. 

Tamanho é o efeito da autoria de Sousa da Silveira sob Bandeira,  devido ao efeito do

nome  de  autor  do  qual  circulam  saberes  linguísticos,  que  afetou  Mário  de  Andrade  a

estabelecer a correspondência analisada anteriormente. E o elo que gestou a correspondência

entre Sousa da Silveira e Mário de Andrade,  incentivada por Bandeira, em carta a Mário, se

efetuou quase 10 anos depois: 

serei  o  agent  de  liaison entre  você  e  o  Sousa  da  Silveira.  Você
modernista,  verso-livrista  e  músico;  ele,  espírito  matemático  e
didático,  mas  aperfeiçoado  à  poesia  (fez  versos  na  mocidade),
admitindo  o  verso  livre  e,  ainda  não  compreendendo  bem  os
modernistas,  respeitando-os,  podem  chegar  a  uma  solução.
(BANDEIRA  apud  Moraes,  2001:  194,   30  de  março  de  1925,
destaque de Bandeira)

Na  escolarização  de  um  cidadão  ilustre  no  Brasil,  a  busca  por  um  “espírito
126Sobre este imaginário de gênio da língua, retomar as análises do capítulo anterior.
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matemático” impelia à engenharia e à arquitetura, metonímia de um país em construção, sob

os  preceitos  positivistas  simbolizados,  por  exemplo,  no  ícone  da  Maçonaria,  compasso  e

esquadro, e na ideia de um Deus como arquiteto do universo. O homem do saber, à imagem e

semelhança  do  arquiteto  do  universo,  é  flechado  pelo  discurso  cristão  e  pelo  positivista.

Bandeira teve de abandonar o curso que lhe conferiria um lugar social de engenheiro-arquiteto

da  Escola  Politécnica  em  1904  (curso  feito  também  por  Sousa  da  Silveira),  devido  ao

atravessamento da enfermidade. Na crônica da própria vida pelo literato, a travessia da doença

é dita na transformação pela poesia em linguagem do poeta. Também este é um modo de

construir  uma imagem para  o  lugar  discursivo  de  literato,  recuperando  uma memória  do

Romantismo, que produziu uma imagem de gênio da língua alimentado pela sombra da morte:

“No fim do ano letivo adoeci e tive de abandonar os estudos, sem saber que seria para sempre.

Sem saber que os versos, que eu fizera em menino por divertimento, principiaria então a fazê-

los  por  necessidade,  por  fatalidade”  (BANDEIRA,  2012:  37).   Do fatalismo127,  resulta  a

publicação  de  seu  primeiro  livro,  A cinza  das  horas (1917),  relacionada  pelo  literato  ao

incentivo de um outro autor já prestigiado, Ribeiro Couto. A partir de então, tem-se o efeito de

desenrolar de uma das principais autorias da literatura de língua portuguesa. 

O gosto pela palavra na biografia advém também de um efeito-leitor: são citados como

fonte para uma lição do fazer poesia autores de diferentes historicidades, os quais, por sua

vez, materializam variados modos do poeta frente a língua - Mallarmé, Apollinaire, Camões,

Antônio Nobre, Raimundo Correia, Bilac, Valléry. A grossíssimo modo, o que adviria deles

em comum? A forma da palavra como matéria da poesia. Está discursivizado em Bandeira:

“em literatura, a poesia está nas palavras, se faz com palavras e não com ideias e sentimentos”

(BANDEIRA, 2012: 41). Pelo dizer de si,  através de um efeito para o  lugar de leitor de

poesia  se  faz  um  lugar  discursivo  de  poeta,  que  pelo  exercício  do  cotejo  de  poemas

produzidos pelos autores citados, vincula ao literato a escuta pela forma da língua, pela língua

em sua materialidade significante:

Cotejos  como  esses  me  foram  ensinando  a  conhecer  os  valores
plásticos e musicais dos fonemas, me foram ensinando que a poesia é
feita de pequeninos nadas e que, por exemplo, uma dental em vez de
uma labial pode estragar um verso. (idem, 2012: 41)

127Segundo o Itinerário de Pasárgada, são 13 anos de reclusão pela doença, de 1904 a 1917.
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Ao  convocar  na  biografia  a  importância  da  leitura  de  poetas  franceses  e  de

compêndios sobre a “prosódia da poética francesa” (BANDEIRA: 2012, 47) para a formação

da escrita poética, em Bandeira é produzido um efeito-leitor gerado por uma posição ligada ao

ideário do francês como língua de cultura a ser seguida por um poeta que reside na nova

civilização  americana,  em  progresso.  Ademais,  na  lição  de  um  saber  fonético  para  o

tratamento poético,  pode-se averiguar também um encontro de uma posição comparativista

veiculando saberes sobre a fonética das línguas com uma outra posição,  filiada à poética

clássica, na análise de versos alexandrinos e octassílabos pelo leitor-poeta Bandeira como um

ideário  de  rigor  da  forma  na  poesia.  No  movimento  de  tecer  uma imagem para  o  lugar

discursivo  de  poeta,  pelo  efeito-leitor,  agora  também apreciador  de  arte,  é  agregada  em

Bandeira uma presença de outras artes, como a pintura, o desenho e a música para a escrita da

poesia: “dizer que um verso canta é falar por imagem” (idem, 2012: 97). 

Quanto  à  música,  três  são  as  formas  de  materialização em Bandeira.  A escrita  de

versos para música e a  musicalização de seus versos  estão enlaçadas a nomes de autor que

construíram uma imagem de Brasil  pela  música,  contemporâneos ao  poeta,  como Ovalle,

Villa-Lobos, Radamés Gnattali,  Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri,  dentre outros. Do

lugar social de compositor, circulava também uma busca pelo que seria o povo brasileiro, por

sua vez, na apreensão da fonética dos dialetos, através da música considerada popular128 no

Brasil (as cantigas, rondós). Uma música que caracterizaria o povo brasileiro, na dispersão da

língua fluida,  passaria a ser organizada no discurso em determinados nomes de autor no lugar

de compositor e de poeta. O terceiro modo da música é dito pelo literato como lição para

escrita de poesia; através de um imaginário que casa nobres artes na genialidade para um

lugar discursivo de poeta: neste imaginário, para se fazer música, é imprescindível arquitetar

sonoridades e ritmos,  para se fazer poesia,  é preciso saber estruturar  a  língua em versos,

lidando com o corpo fonético da língua, como se fosse fazer música. Essa rede de sentidos

leva ao que está expresso no literato sobre a aula que teria motivado a escrita do poema

“Evocação do Recife”, no qual está marcada a fala pernambucana “Capibaribe” em tensão

com “Capiberibe”, legitimada como correta pelo professor de geografia de Bandeira, que fez

galhofa do dialeto de Bandeira-aluno (BANDEIRA, 2012: 65).  Para o dialeto, em Bandeira,

128E vale lembrar que a oposição entre erudito e popular no Brasil foi estabelecida por Mário de Andrade em Pequena
História da Música.
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corre no lugar discursivo do poeta uma imagem de música da língua a ser transformada em

poema pelo poeta:

Certo dia perguntou à classe: “Qual é o maior rio de Pernambuco?”
Não  quis  eu  que  ninguém  se  me  antecipasse  na  resposta  e  gritei
imediatamente  do fundo da  sala:  “Capibaribe!”.  Capibaribe com a,
como sempre tinha ouvido dizer no Recife. Fiquei perplexo quando
Veríssimo comentou, para grande divertimento da turma: “Bem se vê
que o senhor é pernambucano! (pronunciou “pernambucano” abrindo
bem  o  e)  e  corrigiu:  “Capiberibe”.  Meti  a  viola  no  saco,  mas  na
“Evocação”  me  desforrei  do  professor,  intenção  que  ficaria  para
sempre  desconhecida  se  eu  não  a  revelasse  aqui.  Todavia,  outra
intenção pus na repetição. Intenção musical: Capiberibe a primeira vez
com e, a segunda com a, me dava a impressão de um acidente, como
se a palavra fosse uma frase melódica dita da segunda vez com bemol
na terceira nota. (BANDEIRA, 2012: 65)

Por isso, uma das ideias para o dialeto no literato  atribui à apreensão das sonoridades

da língua do/no Brasil, tanto quanto a um imaginário de língua castiça, como matéria para dar

forma à poesia arquitetadas pelo poeta:  “A mim sempre me agradou, ao lado da poesia de

vocabulário gongoricamente seleto, a que se encontra não raro na linguagem coloquial e até

na do baixo calão” (BANDEIRA, 2012: 120). Neste imaginário para poesia e para o ofício do

poeta como gênio da língua, apto a articular a língua como pauta musical, fala novamente

uma discursividade da estilística atravessada pela posição-linguista, pela posição cientista da

literatura  e  pela  posição  fincada  na  retórica  e  na  poética  clássica,  o  que  ressoa  na

correspondência com Mário de Andrade. 

Essa poesia imaginada em Bandeira gera a publicação129, no lugar social de poeta, de

vários  livros  na  formação  de  uma extensa  obra  vinculada  a  sua  função-autor  poeta130.  A

função-autor em Bandeira se desdobra em outros lugares discursivos, oriundos dos lugares

sociais exercidos131: Bandeira-tradutor; Bandeira-filólogo; Bandeira-crítico de arte;  Bandeira-

129Foram consultados para levantar as obras publicadas o site da Academia Brasileira de Letras (www.academia.org.br),
já que a autoria em Bandeira está relacionada ao lugar de acadêmico na instituição, bem como a citada autobiografia
(BANDEIRA, 2012 [1957])

130    Carnaval (1919), onde se insere o poema “Os Sapos”, leitura mítica na Semana de Arte Moderna de 1922;  Poesias
(1924), que reúne A cinza das horas, Carnaval e O ritmo dissoluto; Libertinagem (1930); Estrela da manhã (1936); Poesias
escolhidas (1937); Poesias completas, reunindo as obras anteriores e mais Lira dos cinqüet'anos (1940); Poesias completas,
4a edição, acrescida de Belo belo (1948);  Poesias completas, 6a edição, acrescida de Opus 10 (1954);  Poemas traduzidos
(1945); Mafuá do malungo, versos de circunstância (1948); Obras poéticas (1956); 50 Poemas escolhidos pelo autor (1955);
Alumbramentos (1960); Estrela da tarde (1960). 

131São muitos os lugares sociais ocupados por Bandeira, que certamente dizem da relação do autor com o dizer sobre a
língua. É possível ler sobre tais lugares na reunião de artigos em SILVA, Maximiano de Carvalho e (org.). Homenagem a
Manuel  Bandeira  1986-1988. Niterói:  UFF,  Sociedade  Sousa  da  Silveira;  Rio  de  Janeiro:  Monteiro  Aranha,
Presença,1989
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literato132; Bandeira-professor. Através do casamento do lugar de leitor de poesia com o lugar

de  poeta,  na  biografia,  é  mediado  o  encontro  entre  os  demais  lugares  discursivos.   A

materialização deste encontro se dá também em jornais e revistas, pela assinatura de poemas,

críticas e crônicas , como os jornais Correio de Minas, A noite, A manhã; as revistas Klaxon,

Revista de Antropofagia, Lanterna Verde, A revista, Terra Roxa; dentre outros. 

Bandeira, no lugar social de professor, foi nomeado pelo ministro Gustavo Capanema

em 1938 para lecionar literatura no então Colégio Pedro II e atuar no conselho consultor do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional . Em 1943, deixa a instituição onde foi aluno e

mestre para assumir a docência de literatura hispano-americana na Faculdade Nacional de

Filosofia.  Bandeira-tradutor possibilitou a difusão em língua portuguesa de poetas de outras

línguas  vernaculares,  inglês,  alemão,  francês  e  espanhol,  como  Schiller,  Shakespare,

Hoelderlin, Goethe, Cocteau, José Zorilla, Rubén Darío, dentre outros. Em Bandeira, cabe

dizer, o exercício da tradução é regido pela autoria, não só a do traduzido, como também a do

tradutor, tanto pela inscrição em um nome de autor – Bandeira, tradutor de Shakespare -,

como  pelo  funcionamento  do  lugar  discursivo  de  poeta  no  lugar  discursivo  de  tradutor.

Bandeira-filólogo organizou antologias de poesia brasileira e portuguesa, englobando da fase

romântica à fase moderna, bem como antologias de seus próprios poemas. Inclusive, neste

lugar, Bandeira recortou e alinhavou a primeira publicação das cartas trocadas com Mário de

Andrade. Além disso, no nome de autor, o lugar discursivo de filólogo se cruza com o lugar

discursivo de tradutor, pela assinatura das edições traduzidas, e com o lugar discursivo de

professor  de  literatura,  pela  assinatura  da  organização  de  antologias  literárias,  ambos,

instrumentos  linguísticos  que  concorrem para  a  veiculação de  saberes  literários,  logo,  de

saberes sobre as línguas. Como crítico de arte, colaborou em uma seção diária para A Manhã,

a pedido de Cassiano Ricardo. Na autobiografia, sobre o lugar discursivo de crítico de arte, é

projetada uma imagem de esclarecimento sobre o novo, um crítico que observa e atribui

sentidos à avalanche do modernismo, pela identificação: “fiz parte da tropa de choque que

defendeu,  apregoou  e  procurou  explicar  a  arte  nova  de  músicos,  pintores,  escultores  e

arquitetos modernos.” (BANDEIRA, 2012: 127)

Um outro lugar social resulta da confluência dos lugares citados, no coroamento do

132Literato tomado aqui como intelectual de onde circulam ideias sobre a literatura e a língua em diferentes gêneros
considerados literários, como o ensaio e a crônica. Obviamente, o lugar de literato é interseccionado ao lugar de poeta. 
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poeta a  imortal  da  Academia  Brasileira  de  Letras  em 1940.  Bandeira,  do lugar  social  de

acadêmico, projeta uma contradição pelo dizer sobre a língua entre o lugar discursivo de poeta

e o lugar discursivo de acadêmico: “Partidário da impureza em matéria de língua, parecia-me

descabido e quase petulante pretender lugar numa companhia que, pelo menos teoricamente,

sempre se considerou zeladora da pureza do idioma”. (BANDEIRA, 2012: 133)

O  trânsito  por  vários  lugares  sociais  para  dizer  sobre  a  língua  em  Bandeira  é

condensado pela função-autor no lugar discursivo de poeta: “Saibam todos que fora da poesia

me sinto sempre um intruso. Torno a repetir o verso de Banville: “Je suis un poète lyrique”.

Sim,  sou  sofrivelmente  um  poeta  lírico:  porque  não  pude  ser  outra  coisa,  perdoai”

(BANDEIRA, 2012: 128). A autoria em Bandeira produz um efeito de sobrevalência do lugar

discursivo de poeta em relação a um exercício de diversos papéis sociais. O lugar discursivo

de poeta funciona em Bandeira como abrigo do poder dizer - “só no chão da poesia piso com

alguma segurança” (BANDEIRA, 2012: 127). 

Manuel  Bandeira  também  é  arquivo,  que  dá  nome  à  reunião  de  documentos,

manuscritos,  cartas,  ensaios,  objetos,  fotografias,  ligadas  ao  autor  e  administradas  pela

Fundação Casa de Rui Barbosa. Deste modo, assim como Mário de Andrade, o autor funciona

como arquivo filiado ao institucional, conferindo maior efeito de unidade discursiva: tudo de

Manuel Bandeira estaria no Fundo Manuel Bandeira, em Botafogo, no Rio de Janeiro, com

endereço e código postal.  Mas tudo é uma ilusão produzida pelo autor e pelo arquivo, na

tentativa de velar o que escapa, a falta. 

Muito  longe  de  esgotar  os  dizeres  sobre  o  funcionamento  dos  lugares  sociais  e

discursivos em Bandeira, o que por si só já frutificaria uma tese, faltou falar de um lugar em

que a autoria se dissipa, os lugares discursivos se esvanecem no escrever-se a um outro e a si:

o lugar de correspondente, o de correspondente maior de Mário de Andrade. Sobre este lugar,

falaremos  no  capítulo  de  análise  das  cartas  entre  Bandeira  e  Andrade.  Passemos  à

apresentação do revisor dos manuscritos literários de Mário de Andrade, o Tio Pio.

3.2.4) Pio Lourenço, do lugar de quem emenda a escrita e refugia o autor.

Pio Lourenço Corrêa (1875-1957), possivelmente, é o nome menos conhecido dentre

os  correspondentes  que corporificam o arquivo da  tese.  Não por  isso,  menos importante,
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sobretudo por  ocupar  o lugar  social  de  revisor  dos  manuscritos  escolhido por  Mário.  Na

discursivização do lugar de revisor neste nome de autor, recai um imaginário de orientador

sobre as questões linguísticas pelo sussurro do saber distante de uma vida intelectual sem

notoriedade, um abrigo fraterno para Mário de Andrade descansar da exaustão da autoria,

abrigo estabelecido pela confissão da correspondência e pelo refúgio na Chácara da Sapucaia,

em Araraquara. O tio de Mário, que não é tio por parentesco, já que Mário era primo de sua

esposa, contudo, passa a ocupar o lugar discursivo de Tio Pio nas cartas, no chamamento do

Mário missivista ao familiar para adentrar nos saberes sobre a língua, no escrever de si pelo

outro, no confessar-se em carta através do dizer sobre a língua.

Para traçar  os lugares exercidos por Pio Lourenço Corrêa,  foram perscrutados três

materiais:  a  introdução  bibliográfica  por  Antonio  Candido  e  Gilda  de  Mello  e  Souza,

constante  na publicação das cartas de Pio Lourenço e  Mário de Andrade,  organizada por

Denise Guaranha e Tatiana Longo Figueiredo (2009); os vídeos sobre a exposição promovida

pelo Sesc de Araraquara em 2009, intitulada Pio Lourenço Corrêa – infinito interior133, em

ocasião da publicação citada, com falas de Antonio Candido; as próprias cartas trocadas com

Mário de Andrade, acessíveis pela referida edição. 

Segundo Antonio Candido, Gilda de Mello e Souza, sobrinha-neta de Pio Lourenço,

antes de falecer em 2005, estava desenvolvendo uma pesquisa, reunindo as fichas de estudos,

cartas, manuscritos e artigos de Pio Lourenço para uma biografia134. Em relação aos lugares

sociais, Pio Lourenço destoa dos correspondentes e do próprio Mário de Andrade em vários

sentidos, o que não invalida a possibilidade do encontro e do confronto dos lugares e posições

discursivos no arquivo.  Comecemos pelos efeitos sobre formação intelectual nos materiais

citados. 

Distintamente  de  Manuel  Bandeira,  Sousa  da  Silveira  e  Mário  de  Andrade,  que

receberam uma formação destinada aos homens ilustres,  não se pode reconhecer na formação

escolar  de  Pio  Lourenço  o  lugar  de  aluno  em um colégio  notável.  Ainda  assim,  por  ter

recebido educação religiosa, um lugar discursivo de aluno nesta formação está materializado

133Sobre  a  exposição  e  a  palestra  de  Antonio  Candido:  http://www.youtube.com/watch?v=cjOA0XChbqA;
http://www.youtube.com/watch?v=PvExsRL0Iww;http://www.youtube.com/watch?v=aMSTomcuLug;
http://www.youtube.com/watch?v=HGJFfqkeD_s;http://www.youtube.com/watch?v=BI6bI7f_Q-k;
http://www.youtube.com/watch?v=6NmFJfUVR0M
134É a partir da pesquisa de Gilda de Mello e Souza e da convivência pessoal com Pio Lourenço que  de Antonio Candido
vão sendo mobilizados sentidos para a vida de Pio Lourenço.

http://www.youtube.com/watch?v=BI6bI7f_Q-k
http://www.youtube.com/watch?v=HGJFfqkeD_s
http://www.youtube.com/watch?v=aMSTomcuLug
http://www.youtube.com/watch?v=PvExsRL0Iww
http://www.youtube.com/watch?v=cjOA0XChbqA
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em Candido: “aluno interno para o Seminário Diocesano de São Paulo ...Pio Lourenço fez

estudos primários numa escola de Araraquara, mas não há informação sobre os secundários”

(CANDIDO apud Guaranha e Figueiredo, 2009:9). Por outro lado, é projetado para o lugar

discursivo de intelectual um imaginário de autodidatismo, potencializado pelo conhecimento

em campos abalizados como ciência na virada do moderno, as ciências naturais e os estudos

de linguagem:

Intelectual por vocação construiu aos poucos como autodidata um
saber de grande solidez e coerência não apenas no terreno predileto
dos  estudos  linguísticos,  mas  também  em  ciências  naturais
chegando,  inclusive,  a  usar  microscópio  nas  suas  investigações.
Durante muitos anos publicou artigos sobre problemas da língua, em
jornais da cidade. (CANDIDO apud Guaranha e Figueiredo, 2009: 10,
nosso grifo)

Pelo imaginário da vocação, dom e trabalho, fincado no ideário de uma retidão de

princípios que constroem um autodidata de vários saberes,  Pio Lourenço é discursivizado

como intelectual  sob o mesmo véu de duas  discursividades  que  comparecem nos demais

correspondentes:  o  discurso  positivista  enovelado  ao  discurso  religioso.  São  iluminados

sentidos  para  um  lugar  discursivo  de  intelectual  autossuficiente,  que  conseguiria  por  si

professar  do  lugar  discursivo  de  homem de  ciência,  biológica  e  da  língua.  É  o  que  vai

estabilizar uma forma de dizer sobre a língua do/no Brasil na correspondência pelo discurso

naturalista, o que será visto nas análises. Uma projeção de sentidos para o lugar discursivo de

intelectual autodidata em Pio Lourenço é construída pelo efeito Münchhaussen, de que fala

Pêcheux (2009: 144 [1975]), “colocando o sujeito como origem do sujeito”, diria, o sujeito do

saber como origem do saber. Se nos demais correspondentes, ainda que circulem dizeres para

o lugar discursivo de intelectual assujeitados ao efeito Münchhaussen,  a formação acadêmica

em  uma  instituição  para  homens  ilustres  se  sobrepõe.  No  dizer  do  outro  sobre  o  lugar

discursivo de intelectual, sob o nome Pio Lourenço recai um imaginário de um conhecimento

por si, de um leitor autossuficiente pela ilusão de organizar e controlar o que vai ser lido, para

daí produzir saberes, no imperativo de uma origem do saber de que é afetado o sujeito no

lugar discursivo do autodidata. 

Pio Lourenço foi feito intelectual de outro lugar social,  o lugar de fazendeiro, sem

participar da vida literária da capital paulista, tão pouco, do meio intelectual. Um saber era

alimentado  no  recôndito  do  campo,  em  uma  biblioteca  pessoal  por  candeeiros,  que
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iluminariam as ideias distanciadas do clarão das luzes da cidade. Ainda assim, cabe trazer o

lugar social de turista e de etnógrafo também ocupado por Mário de Andrade: buscou o sabor

da Amazônia e as interioridades do Brasil, de outra monta, procurou conhecer a civilizatória

Europa, de onde trouxe os mais contemporâneos estudos em ciências naturais, em linguagem,

bem como romancistas e poetas, nas línguas em que se aventurava, o inglês, o francês, o

espanhol,  o  alemão.  Em  Pio  Lourenço,  os  lugares  discursivos  de  autodidata,  filólogo  e

fazendeiro são enfronhados também em um gosto pela ciências naturais, materializado em

fichas de estudos sobre animais, plantas e nomenclatura das espécies, o que flecha o modo de

dizer  sobre  a  língua,  através  da  discursividade  naturalista  nos  estudos  filológicos,  como

afirmam Orlandi (2002) e Medeiros e Mattos (2013).

Um desejo de controle do conhecimento e de organização do que era de sua posse é

projetado no lugar discursivo de fazendeiro,  que pode ser lido em Candido. Havia livros,

cadernetas e bilhetes assinados por Pio Lourenço, os quais eram formados por instruções para

o administrador da fazenda: “se o camarada tivesse vinte minutos de lazer, que não ficasse à

toa não, debulhasse milho, por exemplo. Todo o tempo do empregado era dele”135. Subsumido

à formação social escravagista e capitalista, em Pio Lourenço estão reproduzidos os efeitos de

domínio  e  propriedade  do  saber,  no  lugar  discursivo  de  intelectual,  e  da  terra,  no  lugar

discursivo de fazendeiro,   atravessado por um cartesianismo que alça ilusoriamente o sujeito

a um pedestal de onde se teria o controle, a posse do outro, pelo próprio poder. No fazendeiro,

a  relação  de  poder  do  sujeito  é  reforçada  pelo  lugar  discursivo  de  patrão,  que  regula  e

prescreve as normas para um bom funcionamento. Tal imaginário de metodismo também está

circunscrito  no  lugar  discursivo  de  filólogo,  que  tomaria  as  rédeas  da  língua  pelo  saber

científico, a partir de uma filiação à discursividade positivista em linha com a capitalista, no

cruzamento dos lugares no discurso.  

Em contrapartida, no dizer de Candido, um lugar discursivo de fazendeiro repele um

lugar  de  comerciante,  banqueiro,  sócio  de  uma  casa  comissionária  até  1911,  por  não

concordar  com  a  forma  especulativa  dos  sócios  fazerem  negócio,  conduzido  por  uma

formação discursiva positivista e religiosa que dá rédeas a um imaginário de moral e ética.

Nessa rede da moral e da filantropia, Pio Lourenço ocupou cargos eletivos de vereador e de

presidente  da  Câmara  de  Araraquara,  como  está  dito  em Candido:  “por  toda  a  vida  foi

135Lançamento de Pio & Mário no SESC SP, parte 4. http://www.youtube.com/watch?v=HGJFfqkeD_s
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munícipie dedicado, provedor da Santa Casa e presidente do Clube Araraquarense, que dotou

de biblioteca” (CANDIDO apud Guaranha e Figueiredo, 2009: 10). Por muitas vezes, como

está impresso nas cartas, Pio Lourenço financiou Mário de Andrade, ajudando-o a comprar

livros e o que mais fosse necessário para manter o autor.

Passemos ao lugar de filólogo, que vai se encontrar com o lugar de revisor de Mário

de Andrade e de guia nos estudos de linguagem. Como se pode ler em Candido, distante das

imposições do círculo intelectual, fazer filologia no lugar de fazendeiro é fonte de prazer no

estudo da língua136 , no gozo dos logogrifos, na escrita de cartas faltando cada uma das vogais,

na brincadeira com o significante da língua. Por outro lado, é o homem de ciência que joga

com a  língua:   “espírito  lúdico  em relação  à  língua  … gostava  muito  de  transformar  o

conhecimento sistemático em divertimento e, por outro lado, o divertimento em conhecimento

sistemático”137Entre ludismo e ciência, um lugar discursivo do filólogo é então capturado pelo

amor da língua (MILNER, 1987), como veremos com as análises. E, por um efeito  leitor no

lugar discursivo do filólogo, a literatura é significada como uma forma de pensar na língua, na

movência  dos  saberes  metalinguísticos,  ventilados  na  nuvem  multiforme  dos  campos

disciplinares, como o comparativismo, e pré-científicos, como a gramática:  “o espírito dele

era  um espírito  nitidamente  científico,  ele  lia  literatura,  gostava  muito  de  ficção,  mas  a

literatura para ele... a narrativa... a história, servia como exemplo de língua”138

Do lugar social de filólogo e mestre, fluíam leituras materializadas nas marginálias da

biblioteca, nas fichas de estudo, nas cartas, lidas aqui as trocadas com Mário,  nos artigos

filológicos publicados em jornais de Araraquara. Pela correspondência com Mário e nas trocas

de fichas de estudo, algumas reunidas no Fichário Analítico de Mário de Andrade, é latente a

presença de nomes de autor que assinam obras vinculados ao comparativismo, à filologia e à

gramática da língua no Brasil e em Portugal, como, por exemplo, Meillet, Bourciez, Said Ali,

Leite  de Vasconcelos,  Cândido Figueiredo, Eduardo Carlos Pereira e João Ribeiro,  dentre

tantos outros,  o que será discutido nas  análises  das cartas.  Se para o lugar  discursivo de

fazendeiro  poderiam pairar  sentidos  de  atraso,  de retrógrado,  é  no  encontro  com o lugar

discursivo de intelectual que o campo irrompe como espaço do novo, de arejar saberes. No

vídeo, Antonio Candido afirma que viu o Cours de Saussure, em francês, pela primeira vez

136Lançamento de Pio & Mário  no SESC SP, parte 3. http://www.youtube.com/watch?v=aMSTomcuLug, em 5'.
137Lançamento de Pio & Mário  no SESC SP, parte 3. http://www.youtube.com/watch?v=aMSTomcuLug, em 5'58''
138Lançamento de Pio & Mário  no SESC SP, parte 3. http://www.youtube.com/watch?v=aMSTomcuLug, em 7'31''

http://www.youtube.com/watch?v=aMSTomcuLug
http://www.youtube.com/watch?v=aMSTomcuLug
http://www.youtube.com/watch?v=aMSTomcuLug
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nas  mãos  de  Pio,  na  fazenda  de  Araraquara.139 Como  será  visto  nas  análises  da

correspondência, os saberes advindos da linguística em formação afetam a rede de dizeres

sobre a língua pelo dizer sobre a escrita literária. 

Ainda sobre o lugar social de filólogo em Pio Lourenço, segundo Antonio Candido e

Gilda de Mello e Souza, Pio Lourenço publicava seus escritos filológicos sob o pseudônimo

de Mota Coqueiro, tendo dedicado toda a vida pública de filólogo, na veiculação de artigos de

jornais e de um livro, a difundir saberes fincados nos estudos histórico-comparativos, sobre

uma origem etimológica do nome da cidade, Araraquara:

neste  domínio,  a  partir  de  certo  momento,  a  preocupação  central,
quase  mania,  foi  demonstrar  que  o  nome  da  terra  não  significava
'buraco das araras', mas 'buraco da luz', isto é, 'lugar onde mora o sol',
como lhe ensinara o pai que sabia um pouco de língua geral e a quem
queria  justificar.  Depois  de  um  artigo  de  1924  sobre  o  assunto,
publicou o opúsculo Monografia da palavra Araraquara que cresceu
com o  tempo  e  virou  o  livro  do  qual,  contando  com o  opúsculo,
chegou a tirar em 1952 a 4ª edição. (CANDIDO  apud Guaranha e
Figueiredo, 2009: 11)

Apenas na última edição em vida, a de 1952, o filólogo assina Pio Lourenço Corrêa.

Têm-se aí dois nomes de autor funcionando no lugar discursivo de filólogo, Mota Coqueiro e

Pio Lourenço, que torna público um saber que pensa ser seu, ao mesmo tempo em que se

desdobra na autoria inventada, em um imaginário para o autor-filólogo. É com o nome de

Mota Coqueiro que chegam cartas discutindo sobre a língua no Brasil à Antenor Nascentes,

João  Ribeiro  e  até  à  Mário  de  Andrade,  como a  carta-ensaio  de  31  de  agosto  de  1921,

intitulada “Uma dissertação contra o agá” (CORRÊA apud Guaranha e Figueiredo, 2009: 46-

47).  Mas  Mário  também recebe  cartas  de  “Tio  Pio”,  no  lugar  discursivo  de  filólogo,  no

professar sobre a língua na intimidade da carteação.  Pela correspondência com Mário de

Andrade, será visto que o lugar discursivo de filólogo em Pio Lourenço vai muito além de um

trabalho obsessivo em busca da origem de seu abrigo. A correspondência começa no mesmo

ano da morte do pai de Mário de Andrade, 1917, segundo Gilda de Mello e Souza, gerando

uma “presença ausente” da figura do pai nas cartas, estendida até 1945, o ano da morte de

Mário, sendo o período de carteação mais longo no Arquivo Mário de Andrade. Nos efeitos de

uma casa, de um abrigo onde Mário se refugia para ser mais autor, despindo-se da autoria,  a

fazenda e  o mentor  se  aninham:  “a chácara onde mora Pio Lourenço em Araraquara é a

139Lançamento de Pio & Mário no SESC SP, parte 3. http://www.youtube.com/watch?v=aMSTomcuLug, em 3'.

http://www.youtube.com/watch?v=aMSTomcuLug
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réplica rural da rua Lopes Chaves”. (MELLO E SOUZA apud Guaranha e Figueiredo, 2009:

21). Não por menos, Pio Lourenço, filólogo, intelectual, fazendeiro, tio, missivista, é o eleito

a revisar os manuscritos por Mário de Andrade.  Se sob o nome de Mário de Andrade  é

projetado no imaginário de um guru da geração modernista, o mesmo nome descansa no lugar

discursivo de discípulo sobre a língua, tendo Pio Lourenço por mentor e aconchego, a quem

pode confessar-se pelo dizer sobre a língua. É o que dá corpo ao dizer das cartas, como esta

em que Mário toma o lugar discursivo de remetente:

Aqui, no 'estéril turbilhão da rua', já imerso na trabalheira, penso já
saudoso aí no retiro da Sapucaia e na companhia grave desses meus
amigos de sempre, o Senhor com Zulmira. É difícil imaginar o que
Araraquara  e  sobretudo  essa  chácara  representam  para  mim.
Refortalecimento  do  corpo,  do  espírito,  férias  felizes,  refúgio
disfarçado de lutas, de dúvidas, de sofrimentos. Momentos poderosos
de  criação.  Ninguém  pode  imaginar.  Araraquara  com  a  chacra  da
Sapucaia participam de minha vida e do que eu sou, quase tanto como
esta rua Lopes Chaves. Estou pensando nisto com um carinho enorme,
uma  felicidade  cheia  e  lenta.  (ANDRADE  apud  Guaranha  e
Figueiredo, 2009: 400, 13 de julho de 1943) 

A partir do que foi analisado sobre o funcionamento do lugar no discurso em relação à

autoria,  cabe  ressaltar  que  as  cartas  entre  Mário  de  Andrade,  Sousa  da  Silveira,  Manuel

Bandeira e Pio Lourenço, não são quaisquer cartas, não apenas por materializarem dizeres

sobre a língua, como será visto com as análises. A correspondência de Mário de Andrade é

constituída também pelos efeitos de um nome de autor no discurso sobre a língua, circulando

do murmúrio das cartas para a memória da língua na confissão da correspondência. Este é o

mote para passarmos a analisar os dizeres sobre a língua na correspondência, para do encontro

do  analista  com  o  arquivo  discursivo,  advir  uma  forma  de  dizer  sobre  os  modos  de

funcionamento da correspondência no discurso. 
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3.3) “Você já reparou que nosso bem é de cartas?” Trocando ideias linguísticas na língua

da correspondência.

Os subcapítulos a seguir foram dispostos considerando o funcionamento do nome de

autor, ou seja, procurando analisar a relação entre cada nome de autor em seu funcionamento

como correspondente de Mário de Andrade e com os lugares discursivos de onde promovem

ideias  sobre  a  língua.  Desse  modo,  Sousa  da  Silveira,  Pio  Lourenço  e  Manuel  Bandeira

constituem  cada  nome  uma  autoria  em  particular,  já  que  impetram  diferentes  efeitos  de

unidade, impelidos a ocupar variados lugares discursivos que, por vezes, se interseccionam,

por ocuparem os mesmos lugares – do filólogo, do gramático, do professor, do literato, do

crítico literário ... no lugar de correspondente de Mário de Andrade. 

E  desses  lugares  discursivos  de  quem pode e  deve  dizer  sobre  a  língua,  diversos

saberes  linguísticos  são  veiculados  em  relação  a  um  nome  de  autor,  produzidos  pelas

condições históricas onde se insere a linguagem como uma disciplina a partir do século XIX,

gerando, por um lado, a gramática histórico-comparada e, a partir dela, mas em outra direção,

a neogramática, e no tensionar destes saberes, a linguística saussureana. E antes mesmo, a

própria movência do discurso gramatical sobre as línguas, no caso, principalmente o processo

de gramatização dos vernáculos europeus no século XV, devotado à tradição gramatical latina,

forma uma memória que constitui os modos de significar uma língua de diferentes lugares

discursivos.   O discurso  ‘de’ Manuel Bandeira, ‘de’ Sousa da Silveira, ‘de’ Pio Lourenço,

‘de’ Mário de Andrade se imbricam e se afastam em uma discursividade ‘sobre’ a língua do/

no Brasil, por estarem inscritos em uma historicidade que produziu a filologia e a linguística

como ciência. 

Com a apresentação dos lugares discursivos em relação ao exercício da autoria pelo

nome  de  autor  nos  correspondentes,  podemos  encaminhar  uma  análise  das  sequências

discursivas. Para tal, é preciso retomar o processo de formação do recorte do arquivo da tese.

Foram reunidas e consultadas, a partir do nome de cada autor, correspondências ainda não

publicadas, encontradas no Arquivo Mário de Andrade no Instituto de Estudos Brasileiros da

USP e as já publicadas por Fernandes (1968), Moraes (2001) e Guaranha e Figueiredo (2009).

Como será melhor explicitado, outras materialidades também compõem o gesto de análise do
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arquivo da  tese,  já  que  algumas  cartas  estabelecem uma correspondência  com uma outra

materialidade, no funcionamento do discurso transverso.

O acesso às cartas no arquivo do IEB é feito pela pesquisa no catálogo digitalizado do

instituto, no qual pesquisamos, por nome de autor, as correspondências que ainda não foram

publicadas. No arquivo do IEB, tivemos acesso sobretudo às correspondências passivas, onde

paira em Mário de Andrade  o efeito do lugar do destinatário. As correspondências ativas, nas

quais Andrade encontra-se sob o efeito do lugar do remetente,  ou foram publicadas pelas

reuniões supracitadas, ou habitavam um outro arquivo pessoal. Em Análise de discurso, um

arquivo também se edifica pelo que dele escapa.  Quanto a cada autor, as correspondências se

configuram da seguinte maneira:

Sousa da Silveira.  Quatro cartas foram encontradas: duas cartas não-publicadas, nas

quais Sousa da Silveira ocupa o lugar do remetente, resguardadas pelo Arquivo do IEB, que

datam de 26 de dezembro de 1934 e 16 de março de 1935 e duas missivas onde Mário de

Andrade  ocupa  o  remetente,  datadas  de  15  de  fevereiro  de  1935 e  26  de  abril  de  1935 ,

publicadas primeiramente por Senna (1964) e, em seguida, em coletânea de cartas de Mário

para  seus  missivistas  por  Fernandes  (1968)140.  Há  também dois  telegramas  de  Sousa  da

Silveira, dizendo apenas que irá escrever ao correspondente. Uma possível carta que iniciaria

a  correspondência,  na  qual  Mário  de  Andrade  envia  os  Contos  de  Belazarte,  não  foi

encontrada no arquivo do IEB e não foi possível acessar o arquivo da família. Um arquivo,

em Análise  de  discurso,  se  faz  de  faltas  e  fugas.  Tendo em vista  os  critérios  de  análise

descritos anteriormente, comparecerão em nossa leitura sequências das quatro cartas descritas

acima.

Pio Lourenço Corrêa. A correspondência foi organizada e publicada por Guaranha e

Figueiredo em 2009, fruto de suas pesquisas de pós-graduação vinculadas à área de Literatura

brasileira da FFLCH-USP, por sua vez, ao IEB. São 105 cartas remetidas pelo Tio Pio e 84

por Mário, entre 1917 e 1945, conforme GUARANHA e FIGUEIREDO (2009: 19). Devido

ao  parentesco,  várias  correspondências  trazem  assuntos  de  cunho  particular,  notícias  de

família, as quais não são pertinentes para o gesto de análise. Em todo caso, na maioria das

cartas, se verifica um discurso sobre a língua atrelado ao dizer sobre a escrita literária, já que

140 A primeira  publicação  das  cartas  de  Mário  de  Andrade  para  Sousa  da  Silveira  está  em  SENNA,  Homero.
Correspondência de escritores – cartas de Mário de Andrade a Sousa da Silveira in:  Revista do Livro, Rio de Janeiro,
Instituto Nacional do Livro, ano 7, nº 26, set. 1964, p. 113-133.
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Pio Lourenço revisava os manuscritos de Mário de Andrade a pedido do próprio literato. A

partir  da  leitura  das  189  cartas  que  foram  publicadas,  foram  recortadas  as  sequências

discursivas.

Manuel  Bandeira.  A correspondência  passiva  e  ativa  foi  reunida  e  publicada  por

Marcos Antônio de Moraes em 2001, oriundo de seu trabalho de pesquisa filiada aos Estudos

literários  em crítica  genética  no  IEB.  O livro  é  composto  por  281 documentos  da  Série

correspondência passiva do Arquivo do IEB, entre 22 de maio de 1922 a 30 de outubro de

1944, além de cartas,  postais,  bilhetes da  Série  Manuscritos de vários autores  do mesmo

Arquivo  e  14  cartas  do  Fundo  Manuel  Bandeira  da  Fundação  Casa  de  Rui  Barbosa.

(MORAES, 2001: 31). Novamente, emerge a questão do excesso de cartas que se verifica às

relacionadas  ao  nome  de  Pio  Lourenço,  excesso  este  que  insiste  mesmo  com  o

estabelecimento do recorte. Após a leitura de todas as cartas publicadas em Correspondência

– Mário de Andrade e Manuel Bandeira (2001), recortamos sequências discursivas conforme

os critérios de análise.

E  como  lidar  com o  excesso  do  arquivo  em Análise  de  discurso,  se  a  ilusão  de

completude pode também atravessar o lugar do analista? Como já foi dito, Orlandi (1989)

afirma que é preciso estabelecer um recorte, com base em critérios de análise fincados nos

princípios e procedimentos desse campo de saber. Conforme consta no início do capítulo de

análise, o critério para o recorte das sequências discursivas do arquivo foi efetuado a partir da

relação entre da emergência de um discurso sobre a língua do/no Brasil  no dizer sobre a

escrita literária em um nome de autor. E vamos lembrar que os nomes de autor no arquivo se

inserem, além de em um lugar de correspondente, em um cruzamento de lugares discursivos

de quem pode dizer sobre a língua – principalmente, o do filólogo, do gramático, do literato,

do  professor  de  língua.  Portanto,  é  o  critério  que  justifica  que  nem  todas  as  cartas

compareçam no capítulo de análise, e nem todas as correspondências sejam pertinentes para o

gesto de leitura que tentamos realizar com a tese. 

É  preciso  prosseguir  com  o  decorrer  da  análise.  Quanto  à presente  análise  das

sequências discursivas das correspondências, será verificada a possibilidade de uma formação

discursiva dominante no arquivo, de modo a averiguar como a rede de dizeres é tecida através

das condições de produção de saberes linguísticos veiculados no século XIX e nas primeiras
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décadas do XX pelo comparativismo no estudo das línguas e pela linguística. Ou seja, pela

movência  da  memória,  que  discursividade  se  sobrepõe  e  faz  calar  outros  dizeres  na

constituição  dos  saberes  sobre  a  língua  no  Brasil,  o  que  perdura  e  insiste  como  saber

linguístico dominante na memória discursiva da língua?



173

3.3.1) “Não é essa a língua portuguesa, que eu conheço; não é a língua que falo, nem a que

ouço falar”: de “Meu caro Sr. Sousa da Silveira” para o “ Meu caro am.º sr. Mário de

Andrade”.

 Sousa da Silveira e Mário de Andrade, no lugar de correspondente. E vem a citação da

primeira carta de Sousa para Mário, que constrói o título deste subcapítulo: “Não é essa a

língua portuguesa,  que eu conheço; não é a língua que falo,  nem a que ouço falar”.  Que

efeitos de sentido são produzidos por um nome de autor como Sousa da Silveira no negar

categoricamente uma língua, língua esta que cunha a escrita literária na formação de um autor

em Mário de Andrade? De que lugar discursivo uma língua é negada e que posições-sujeito se

inscrevem nesta negação? Para buscar responder tais questões, o capítulo foi seccionado em

três partes, conforme a emergência das posições discursivas nas cartas, cujo comparecimento

se dá pelo recorte de sequências discursivas nas quais de um discurso sobre a escrita literária

emerge um discurso sobre a língua. Na primeira seção, intitulada Do estilo literário, por sua

vez,  da  língua  em  que  o  literato  escreve:  discurso  da  ciência,  discurso  da  tradição,

analisaremos sequências nas quais se materializa pelo dizer sobre a questão do estilo uma rede

dizeres sobre a língua, da onde se movem posições discursivas em tensão. A próxima seção, A

língua que perturba o estilo: saberes metalinguísticos nas cartas, consiste em uma leitura do

trajeto temático proposto, ou seja, a presença de saberes metalinguísticos ventilados de nomes

de  autor  que  ocupam  o  lugar  discursivo  do  filólogo,  do  gramático  e  do  literato,  cuja

materialização  é  compreendida  aqui  como  uma  forma  de  funcionamento  do  discurso

transverso. Na última parte,  No dizer sobre a escrita de cartas, uma memória de futuro é

alçada nos homens de letras, do lugar de correspondente, nos deteremos na projeção de um

por vir para o nacional pela língua, por sua vez, pela escrita literária, em relação ao modo

como a língua da correspondência se instaura nas cartas entre Sousa da Silveira e Mário de

Andrade.  Por  fim,  retomaremos  a  movência  das  posições  discursivas  entre  formações

discursivas em retesamento na memória da língua brasileira.

Antes disso, vale lembrar que as cartas de Sousa da Silveira para Mário de Andrade

encontram-se  abrigadas  pelo  Arquivo  Mário  de  Andrade,  administrado  pelo  Instituto  de

Estudos Brasileiros da USP desde 1968, com datas de 26 de dezembro de 1934 e 16 de março

de 1935.  As missivas nas quais são projetados em Mário de Andrade e em Sousa da Silveira
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os efeitos de um lugar discursivo de correspondente foram publicadas em Senna (1964) e

Fernandes (1968), datadas de 15 de fevereiro de 1935 e 26 de abril de 1935. Com as cartas,

Mário enviou também suas publicações e manuscritos literários, num movimento de ler-se

pela  leitura  do  outro,  através  da  carta  recebida,  na  prática  da  escrita  de  si  na  língua  da

correspondência. Como foi dito, o arquivo privado de Sousa da Silveira encontra-se ainda na

esfera familiar, desvinculado de um instituto público. Maximiano de Carvalho e Silva, autor

da biografia Sousa da Silveira o homem e a obra, sua contribuição à Crítica textual no Brasil

(1984), empreendeu um processo de catalogação do arquivo familiar, filiado à Crítica textual,

para uma possível publicação, que ainda não foi realizada. Algo atravessa e constitui o corpo

da correspondência: uma batalha pelo dizer sobre a língua e a escrita de literatura no Brasil.

Tendo em vista  o  critério  para  o estabelecimento  do  recorte  dito  anteriormente,  traremos

sequências discursivas das cartas citadas para análise.

3.3.1.1) Do estilo literário, por sua vez, da língua em que o literato escreve:  discurso da

ciência, discurso da tradição.

Em carta de 26 de dezembro de 1934, lê-se em Sousa da Silveira uma avaliação dos

“Contos de Belazarte”, de Mário de Andrade, cujo pedido se encontra em uma carta com a

assinatura de Mário de Andrade, com o envio dos contos em anexo141. Em Sousa da Silveira,

nas seguintes sequências, há três modos de dizer sobre os contos que mobilizam um dizer

sobre um lidar com a língua na escrita pelo literato.

Não  há  nada  neles  só  narrativa,  há  observação  fina,  há
psicologia. Li-os todos com agrado.
Em “Caim,Caim e o resto” admirei sobretudo a movimentação
dramática, que vai culminar naquele lance de tragédia brutal,
naquela scena horrível. (grifo de Sousa da Silveira)

E  ia-me  esquecendo  de  lhe  dizer  que  também  me  agradou
sobremodo ora a delicadeza, ora a originalidade, ora ambas as
coisas, em certos pormenores descritivos, ou em certos meios
de  expressão.  (SOUSA DA SILVEIRA,  26  de  dezembro  de
1934)

Nas  sequências  discursivas  acima,  reside  uma  posição  que  enaltece  aspectos  da

estrutura narrativa dos contos,  ao destacar  a presença de elementos como “movimentação
141 A carta em que Mário de Andrade realiza este pedido não foi encontrada, mas se encontra materializada no dizer de
Sousa da Silveira sobre ela.
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dramática”,  “psicologia”,  “o  próprio  objecto  do  conto”,  “pormenores  descritivos”.  Esta

posição está identificada a saberes literários advindos de um campo estruturalista, assim como

a  filologia  e  a  linguística,  constituído  na  herança  positivista,  constituindo  um saber  pelo

científico. Pode-se analisar que deste campo é difundido um modelo de estrutura para o texto

literário, que seria conseguido pelo literato através de uma transposição de uma estrutura da

língua e da sociedade em uma escrita pelo que seria uma estrutura do literário. Isto é, neste

campo, um saber literário é formado por uma discursividade positivista para veicular ideias de

uma estrutura da língua e da sociedade transposta para uma estrutura da escrita literária. Nesta

posição, encontra-se veiculada uma ideia de literatura como “objeto” de análise do teórico

que, pelo método científico, estaria apto a dizer sobre uma certa 'especificidade do literário',

pela  filiação  a  um campo  formalista  para  dizer  sobre  literatura.  Uma  posição-sujeito  do

cientista da literatura depreenderia então elementos da narrativa, constituída a partir de um

modelo de estruturação dos personagens, tempo, espaço, narrador, ou aspectos das formais da

poesia,   para se chegar a um tesouro da “literariedade”.  Ao trazer um imaginário de uma

“psicologia” dos personagens, ressoa em Sousa da Silveira uma inscrição da psicologia social

nas disciplinas que tratam da linguagem nesta virada do século XIX para o XX, como o

Estruturalismo literário, por exemplo, com os formalistas russos, a Linguística saussureana e a

Estilística em Bally. Nesta sequência, um saber da psicologia está materializado pela posição

do cientista da literatura em Sousa da Silveira. Ou seja, nesta posição, é preciso se valer de

um método formalista,  de uma ciência da literatura,  o que leva a circulação de um saber

legitimado sobre a literatura, um discurso sobre a literatura que alça determinada posição-

sujeito, no encobrindo outras, e vem reverberando nas aulas e manuais de literatura.

Vale retomar o cruzamento entre os lugares sociais ocupados por Sousa da Silveira, de

modo a pensar na passagem para um lugar discursivo, onde se inscrevem posições-sujeito.

Pelos lugares sociais exercidos por Sousa da Silveira, um efeito leitor em Mário de Andrade

projeta para o lugar de correspondente uma imagem de que um saber sobre a literatura adviria

do lugar discursivo de professor, de gramático e de filólogo em Sousa da Silveira. Para além

da projeção de tais lugares no discurso pelo efeito leitor, no saber literário pelo gramático e

pelo filólogo, se inscreve uma posição-sujeito de um dizer da ciência sobre a literatura, como

vimos,  produzindo  um  campo  disciplinar  nas  condições  que  formaram  um  saber  pelo

científico sobre a língua e a literatura. Por isso, residem também em Sousa da Silveira duas
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outras posições, que habitam o autor em tensão com a primeira, onde se lê: 

uma coisa  que me perturbou bastante  o gozar  plenamente  da
incontestável  beleza dêle,  e  que,  parece-me,  prejudicará não
pouco  a  gíria  literária  do  eminente  autor.  Refiro-me  à
linguagem. Não é essa a língua portuguesa, que eu conheço;
não é a língua que falo, nem a que ouço falar. (SOUSA DA
SILVEIRA, 26 de dezembro de 1934 – nosso grifo)

No cruzamento de lugares discursivos autorizados a dizer sobre a língua, um efeito de

uma “linguagem” que perturba o “gozo” da estrutura do conto se tensiona com uma certa

língua aceitável de vir a ser estilizada pelo literato e de comparecer como “gíria literária” no

dizer do filólogo e do gramático. Passam a falar agora em Sousa da Silveira duas posições que

podem e  devem dizer  sobre  a  língua  nas  condições  de  produção em que está  inserida  a

correspondência: a posição-filólogo e a posição-gramático. O nome Sousa da Silveira, uma

autoria associada aos lugares discursivos referidos anteriormente, o lugar de quem pode e

deve dizer sobre a língua, funciona na difusão de um saber legítimo sobre a língua, movido a

partir de um imaginário de modelo de conto por uma posição do cientista da literatura. Em

Sousa da Silveira, na projeção dos lugares discursivos de filólogo e de gramático pelo efeito

de  legitimidade do dizer, se  inscrevem uma posição-gramático,  a  língua que  o gramático

“conhece”; e uma posição-filólogo, de onde é promovido um saber da língua pelo estudo da

fala. 

Vale  distinguir  que  a  posição-gramático  é  fortalecida  pelo  imaginário  de

normatividade sobre a língua, um imperativo de certo e errado que a constitui desde a tradição

gramatical latina e precede  um discurso da ciência sobre a língua.  Já a posição-filólogo é

edificada pela transição entre o dizer normativo e o dizer científico, da onde circula um saber

atravessado pela formação de um imaginário do dialeto como objeto de ciência, constitutivo e

desviante  da  língua  nacional.  Assim  como  na  posição  do  cientista  da  literatura,  uma

discursividade  da  ciência  atravessa  a  posição-filólogo,  que  se  encontra  com  a  posição-

gramático  na  formação de  saberes  legitimados  sobre  a  língua  e  sobre  a  literatura.  Como

veremos nas análises das correspondências entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira e entre

Pio Lourenço, as posições filólogo, gramático e cientista da literatura também comparecem,

por  vezes,  em  continuidade,  por  vezes,  movendo  outros  efeitos.  A medida  que  formos
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analisando as correspondências, outras posições discursivas emergirão da memória da língua

brasileira  e  serão  explicitadas  no  decorrer  de  nosso  gesto  de  leitura.  Exporemos  melhor

também a configuração das posições filólogo, gramático e cientista da literatura ao longo das

análises.

Em Mário  de  Andrade,  em  um imperativo  da  escrita  de  si  na  função-autor  para

responder  à  missiva,  encontram-se  inscritas  posições  que  também habitam em Sousa  da

Silveira, mas se movem em outros efeitos.  Vejamos as sequências discursivas a seguir:

Essa censura que o Sr. me faz de ter uma língua  que não é de
ninguém, mas ‘artificial’, é perfeitamente justa sob o ponto-de-
vista da  arte como ciência da linguagem. (ANDRADE apud
Fernandes, 1968: 150 [15 de fevereiro de 1935], nosso grifo) 

Ora  a  Língua  nacional,  a  geral,  a  conceitual,  falada  por
gregos  e  troianos  ...  do  Brasil,  italianos,  nordestinos  e
gaúchos, estava incontestàvelmente distanciadíssima da língua
literária  tanto  dum  ruim  Laudelino  Freire  como  dum  bom
Afrânio  Peixoto.  (...)  Essa  distância  entre  a  Língua  geral
brasileira e a literária, é que me propus encurtar. Sempre
tendo  em  vista  que  elas  não  poderiam  jamais  se  confundir.
(ANDRADE apud Fernandes,  1968:  152 [15 de fevereiro de
1935], nosso grifo) 

A tentativa  de  escrever brasileiramente,  não  era  sinão  uma
ilação, e não a mais importante, dum ideal muito maior:  o de
especificar  com  maior  definição  da  que  existia  naquele
tempo, a entidade nacional. (...)E eu tinha o desejo ainda mais
bonito, de não apenas especificar melhor, como de fusionar de
alguma  forma  a  desequilibrada,  desigual,  desmantelada,
despatriada  entidade  nacional.  Como  ligar  o  gaúcho  ao
pernambucano,  o  paulista  ao  paraense,  o  mineiro  ao
carioca? (ANDRADE apud Fernandes, 1968: 164 [26 de abril
de 1935], grifo nosso)

A partir  do que o outro nega como língua pela  posição-gramático e  pela  posição-

filólogo, em Mário de Andrade, do lugar discursivo do literato, uma posição do cientista da

literatura reside no dizer a língua como artífice da literatura, um instrumento de que o literato

teria o poder de se valer para produzir o que um saber científico sobre a literatura veicula

como 'literariedade'. Conforme Agustini (2004), uma posição-gramático legitima a segregação

do que é considerado desvio da língua como estilo literário, comparecendo nas gramáticas

brasileiras em estilística. As ideias de 'língua literária' e de “arte como ciência da linguagem”
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funcionam  na  mesma  rede  parafrástica,  atravessada  pela  discursividade  formalista  vista

anteriormente:  para fazer  literatura,  o autor  encontra-se inscrito  no lugar  de quem sabe a

ciência da linguagem, de quem domina a arte pelo saber científico da língua.

Na segunda e na terceira sequências, é o encontro da posição-filólogo com a posição-

gramático que passa a dizer no lugar discursivo do literato, ventilando um saber sobre uma

relação entre língua e literatura,  saber este que viria do lugar discursivo do filólogo e do

gramático. Em Mário de Andrade, um efeito para “A Língua Nacional”  é produzido por estas

posições, já que a língua nacional seria formada a partir do saber metalinguístico sobre uma

língua “conceitual”, portanto, uma língua dita pelo científico do lugar discursivo do filólogo, e

pelo  normativo,  do  lugar  discursivo  do  gramático.  Ao  colocar  em  uma  mesma  rede

parafrástica “nacional”, “conceitual” e “geral” para determinar a língua do/no Brasil, o nome

de  autor  amalgama  a  fusão  da  posição-filólogo  com  a  posição-gramático  em  um  lugar

discursivo do literato. As posições são formadas, respectivamente, pelos saberes dos estudos

histórico-comparativos e da gramática filosófica.  Essa língua “geral” e “conceitual” move

uma  ideia  basilar  da  gramática  filosófica  (ou  geral,  no  caso)  quanto  a  uma  “estrutura

gramatical universal comum a todas as línguas” (MATTOSO CÂMARA, 2011: 31 [1975]), a

ser  esclarecida  pelo  gramático,  no  lugar  daquele  dotado  do  domínio  da  lógica  sobre  a

linguagem. Esta língua está inscrita também na mesma cadeia de “falada por gregos e troianos

...  do Brasil, italianos, nordestinos e gaúchos”,  onde se abriga  o dizer do filólogo sobre

uma língua nacional constituída de diversos dialetos, dizer que produz certa fala no efeito do

aceitável, outras, do erro, coabitando na unidade nacional. É o ponto da dor mostrado por

Orlandi e Guimarães (1996) quanto à relação entre língua nacional e o sujeito brasileiro: 

a língua nacional, a língua que identifica o brasileiro é uma língua que
tem particularidades estruturais, mas é a língua que imaginariamente o
brasileiro não sabe, porque ela é, também, a língua que os portugueses
sabem (mesmo que  a  língua  que  eles  –  os  portugueses  -  falam  e
escrevem  não  seja  exatamente  a  mesma  que  no  Brasil  se  fala  e
escreve). (idem: 1996, 13)

 

O dialeto é dito em Mário de Andrade também como um desequilíbrio, um desmantelo

linguístico, fala despatriada que, para ser alçada à língua nacional, precisa ser acertada pela

fusão em uma unidade, pelo desejo do literato: aí entra o papel discursivo do lugar discursivo

do literato frente à unidade linguística, é pelo projeto de escrita do literato que um nacional
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pela  língua se  configura  no  porvir. No entanto,  a  marca  do  erro para  a  língua no Brasil

permanece resguardada. Têm-se, portanto, no nome de autor, um encontro e um embate da

posição-gramático e da posição-filólogo, no lugar discursivo do literato, e uma disputa entre

os lugares discursivos do literato e do gramático pela língua. 

  Retomando o que trouxemos de Mariani (2004), é preciso considerar que do lugar do

gramático é produzido um efeito de unidade para a língua de um país, já que a gramática é um

dos instrumentos de formação da língua nacional (ou do nacional pela língua) e do julgamento

do certo  e  do  errado142,  o  qual  atravessa  o  discurso  gramatical  desde  o  medievo,  com a

formação dos estados nacionais e das línguas vernaculares europeias pela gramatização  143.

Deste modo, uma língua nacional dita pela posição-filólogo e pela posição-gramático,  em

Mário de Andrade,  comparece no efeito  de uma tarefa de construir  uma 'língua literária',

formada  a  partir  de  uma  rede  de  saberes  metalinguísticos  ditos  do  lugar  discursivo  do

gramático e do filólogo, a serem processados e professados do lugar discursivo do literato.

Brasileiro é significado como um modo de escrita - “escrever brasileiramente” -  de que se

vale o literato para representar o que seria um ser nacional, uma entidade. Ou seja, nesse dizer

emerge uma ideia dos comparativistas da língua como um organismo vivo aliada à ideia da

língua representar um fato social já nos neogramáticos144, no caso, uma certa essência de um

nacional  para  o  Brasil  pela  escrita  literária.  Brasileiro  é,  nesta  sequência,  um  modo  de

escrever, não uma língua.  Além destas posições, no imaginário de unidade, emerge a posição

do cientista da literatura:

Sobre Macunaíma:  Um  poema  herói-cômico,  caçoando  do  ser
psicológico brasileiro, fizado numa figura de lenda, à maneira mística
dos poemas tradicionais.  O real  e  o  fantástico fundidos no mesmo
plano. O símbolo, a sátira e a fantasia livre, fundidos.  Ausência de
regionalismos pela fusão das características regionais. Um Brasil
só, e um herói só. (ANDRADE apud Fernandes, 1968: 166 [26 de
abril de 1935], negrito nosso)

 

No dizer  que  se  inscreve  no  nome  de  Mário  de  Andrade  sobre  a  construção  do

personagem  ícone,  Macunaíma,  por  uma  “ausência  de  regionalismos  pela  fusão  das

características regionais”, é possível perceber que a posição do cientista da literatura no lugar
142MATTOSO CÂMARA JR., 2011 [1975]
143 AUROUX, 1992 
144 Vale trazer que o conceito de fato social floresce em Durkheim, sobretudo nas Regras do método sociológico (1895),
funcionando como discurso fundador que incide nas ciências emergentes no XIX e começo do XX, dentre elas,  a
Linguística.
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discursivo do literato reforça um imaginário de unidade linguística proferido pela posição-

gramático no encontro com a posição-filólogo, mas relacionando-o a uma imagem de sujeito

nacional pela caracterização do herói. Como se pode ler no formalista Tomachevski (1970)145,

ao tratar da caracterização do herói:

o personagem tem a função de um fio condutor e permite que nos
orientemos no acúmulo dos motivos, de um meio particular destinado
a  classificar  e  ordenar  os  motivos particulares  (…) As  construções
mais complexas exigem que os atos do heroi decorram de uma certa
unidade psicológica. (TOMACHEVSKI, 1970: 193, grifo nosso)

Pela pasteurização do que é tido como regional,  sujeito e língua, é construída uma

imagem de unidade para Macunaíma, personagem literário e sujeito brasileiro, no dizer do

lugar discursivo do literato. Uma tensão sobre um imaginário de unidade se instaura no título

do romance:  “o  herói  sem nenhum caráter”.  No dizer  do  literato  materializado no título,

Macunaíma é representado como anti-herói, na filiação de um imaginário para o regional e o

local. Nesta formação imaginária, do discurso do literato sobre o personagem circulam efeitos

de sentidos para o dialeto e os sujeitos que dizem estes dialetos. Macunaíma é dito, então,

como anti-herói pelo que fere de unidade, sujeito e língua nacional, em unidade imaginária

pela  posição-gramático  e  pela  posição-filólogo.  Por  outro  lado,  se  Macunaíma  é

discursivizado pela  posição  vinculada  a  um saber  formalista  para  a  literatura  como herói

único, no dizer do lugar discursivo do literato sobre a caracterização do personagem, esta se

daria pelos retalhos de imaginários para um lugar discursivo de sujeito  regional, costurados

de modo a limpar a particularidade de cada parte para tecer um só todo – daí a  “fusão das

características  regionais.  Um  Brasil só e  um  heroi só”.  Vale  considerar,  então,  que  na

orientação do método formalista de escrita literária para a construção de um modelo de herói,

a  partir  da  junção  de  diversos  motivos  em  uma  “unidade  psicológica”,  é  veiculado  um

imaginário de unidade para o sujeito  na inscrição em um saber  da psicologia social,  que

atravessa o saber do filólogo e do cientista da literatura. Tal orientação está materializada nas

cartas, em um dizer sobre uma “psicologia do brasileiro”, e também nas referências às fichas

de estudo de Mário de Andrade habitadas nas correspondências e no Arquivo do IEB. Motivo,

em Mário de Andrade, no dizer do lugar discursivo de literato, é significado como uma busca

pelo nacional  para moldar  uma língua literária  brasileira.  No literato,  um dizer  sobre um

145 TOMACHEVSKI, B. Temática. Teoria da literatura. Formalistas Russos. Porto Alegre: Editora Globo, 1970.



181

sujeito símbolo do Brasil e do brasileiro é cunhado por uma diluição do local, do particular,

sujeito e língua, para um projeto literário de unificação nacional impetrado pelo autor. Ainda

assim,  resiste  nisso um adverso ao imaginário  de unidade,  na determinação de  um “anti-

herói”. No dizer de Mário de Andrade sobre Macunaíma, é projetado um personagem que

materializaria um Brasil pela literatura, no funcionamento da  memória de futuro no autor.

Nesta memória de futuro, uma tensão se instaura entre abrigar os brasis e dar força ao Brasil,

no pasteurizar os outros. 146 

É preciso fazer uma observação quanto à análise. Não se trata aqui de dizer que no

romance Macunaíma foi caracterizado desta forma, até porque não analisamos o romance,

mas  sim  analisamos  discursivamente  a  materialização  de  um  dizer  do  literato  sobre  o

personagem  na  correspondência.  Portanto,  no  lugar  discursivo  do  literato,  habitam  uma

posição do cientista da literatura e uma posição-filólogo, regidas por uma formação discursiva

positivista, e tensionadas com uma posição-gramático na luta por uma unidade linguística,

estando  a  posição-gramático  filiada  a  uma  formação  discursiva  lusitana,  como  veremos

melhor nas próximas sequências. 

Na  concorrência  pela  unificação  do  nacional  em  Mário  de  Andrade,  tem-se  a

insistência de uma projeção do nacional pela 'língua literária', não pela 'língua da gramática',

travando um duelo entre o discurso do lugar do gramático e o discurso do lugar do literato

pela língua nacional, que em Sousa da Silveira move o dizer do lugar do gramático: “Não é

essa a língua portuguesa, que eu conheço; não é a língua que falo, nem a que ouço falar”.

Cabe ressaltar  que este duelo de lugares está subjugado pelas discursividades regentes do

processo de gramatização de uma língua imaginada para nacional que, no Brasil, pode ser

compreendido conforme esclarece Agustini (2004):

Aí  encontramos  a  dupla  via  da  gramática  que,  na  constituição  da
língua nacional precisa da literatura e do Estado para institucionalizá-
la  e,  por  conseguinte,  legitimá-la  e,  quando  já  se  encontra
estabelecida, o Estado é que precisa da gramática que, enquanto um
instrumento  político,  participa  na  continuidade  do  Estado  vigente.
Essa  relação  entre  literatura  e  língua  nacional  explica  porque  o
discurso da gramática delimita (e configura) a relação com a literatura,
estabelecendo  uma  cisão  no  conjunto  de  escritores/poetas,
distribuindo-se  em bons  autores  e  autores  menores,  sendo os  bons
determinados pela  discursividade estético-expressiva (da estilística),

146 Como veremos na conclusão, tal rede discursiva se repete em um livro didático destinado à educação básica, com edição
de 2013.
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que  admite  transgressões  às  regras  gramaticais  apenas  se  houver
finalidade estilística. (AGUSTINI, 2004: 49)

Por  vezes,  do  lugar  do  gramático,  as  ditas  transgressões  sequer  são  admitidas  como

estilísticas. Depende de que estilística se está falando, isto é, a que formação discursiva certa

estilística está fincada. Trataremos sobre isso ainda neste capítulo. Por isso, também, quanto à

luta  e  na  lida  pela  língua  do/no  Brasil,  é  preciso  averiguar  que  uma  rede  de  saberes

linguísticos forma os lugares do gramático e do filólogo até os anos 1940. Pela mescla destes

lugares, esta rede também dá corpo ao dizer do literato sobre a língua em Mário de Andrade,

por meio de posições em tensão que trazem campos de saber, por exemplo,  um saber da

gramática  filosófica  e  da  histórico-comparada,  como  se  pode  ler  na  análise  da  segunda

sequência. No efeito do lugar de correspondente a Sousa da Silveira, na sequência discursiva

seguinte:

Foi pois,  dentro desta  ordem de ideias e sentimentos que me pus
escrevendo 'brasileiro'.  Tôda língua, inclui dentro do seu conceito
uma infinidade  de línguas particulares,  está claro. Tem a língua
que a gente fala, a mais legítima, terrestremente falando. Mesmo esta
se subdivide na língua do ferreiro, na do marujo, na do professor, na
do aluno, na do amante, etc. etc. E tem a língua literária, mesmo esta
divisível em muitas, a dos poetas, a dos pedagogos, a do naturalista, a
das cartas, etc. etc. Mas incontestàvelmente tôdas se incluem dentro
do conceito geral de Língua, que implica por sua vez, acomodações
de tôda a linguagem falada, que é o órgão de pensamento dos sêres e
de comunicação entre êles.  (...) A Língua ainda tem a circunstância
de  ser  mudável,  viver  em  perpétuo  fiat. (ANDRADE  apud
Fernandes, 1968: 152 [15 de fevereiro de 1935], nosso grifo) 

É certo que tomei muita nota, fiz muita ficha, a respeito da língua, e
de  processos  que  me  pareciam  mais  nacionais  de  traduzir  o
pensamento em linguagem, mas é só. (ANDRADE apud Fernandes,
1968: 164 [26 de abril de 1935])

Ao trazer as ideias de uma “ordem de ideias e sentimentos” e de “órgão de pensamento

dos seres e de comunicação entre eles” que formam o “conceito geral de Língua”, verifica-se

no lugar discursivo do literato uma posição-gramático e uma posição-filólogo. A posição-

gramático é aqui formada por saberes de duas vertentes, a Gramática Filosófica, na visão de

Port-Royal, e a Gramática histórico-comparada. É preciso trazer alguns saberes que circulam

destes campos para analisarmos as posições discursivas.

 Vale lembrar então que os lógicos preconizavam a linguagem como expressão do



183

pensamento e do espírito, a serem organizados pela gramática (AUROUX, 1998: 100-105),

sem  que  houvesse  uma  relação  com  o  social.  Por  outro  lado,  nos  comparativistas,  era

ventilado um imaginário da língua como um organismo natural em evolução,  filiando-se a

uma perspectiva darwinista147,  como se pode notar em Schleicher148 (MATTOSO CÂMARA,

2011:66  [1975]).   A posição-filólogo,  também  devota  das  ideias  comparativistas,  entra

trazendo uma deriva promovida pela neogramática, ao veicular a língua como um fato social.

A língua como um organismo em evolução também é veiculada pelos neogramáticos, para os

quais, distintamente dos lógicos, havia uma relação entre as mudanças fonéticas e os aspectos

psicológicos individuais, ou seja, seria possível perceber a evolução histórica de uma língua

como fruto dos processos mentais determinados pela sociedade nos modos de articulação de

uma língua.  A língua para os neogramáticos não evoluiria por si, como nos comparativistas,

“mas um produto do espírito coletivo dos grupos linguísticos” (SAUSSURE, 2006: 12).   

Em Mário de Andrade, duas discursividades se encontram: a relação entre linguagem e

pensamento dita pela posição-gramático e a questão da língua como fato social pela posição-

filólogo  se enlaçam na formação imaginária de um nacional. Ou seja, no literato, um dizer

sobre  a  língua  funcionaria  pelo  dizer  sobre  o  nacional  através  da  projeção  de  uma

equivalência entre pensamento e linguagem como fato social da língua: como pensa um povo,

como é a língua desse povo, como sair da dispersão do dialeto para a língua nacional.  Nesta

direção, vai se movendo o exercício do lugar discursivo do literato sobre a língua em Mário

de Andrade.

Estas ideias sobre a linguagem se coadunam  no lugar discursivo do literato, ao dizer

de uma língua em evolução, “a língua ainda tem a circunstância de ser mudável, viver em

perpétuo fiat”, construído por uma cientificidade que legitima o método histórico-comparativo

para  dizer  da  língua.   Pela  posição-filólogo,  atravessada  pelo  comparativismo,  advém os

distintos modos de falar a língua “mais legítima”, classificados aqui a partir de imaginários

para os lugares sociais, funcionando no prestigiar um determinado dizer em detrimento de

outro.  A posição-gramático  e  a  posição-filólogo dão as  mãos  ao  produzir  imaginários  de

147 O biologismo nos estudos sobre as línguas ganha força com os positivistas no século XIX, mas já se encontra nos
primeiros estudos fonéticos no século XVII (MATTOSO CÂMARA, 2011:34 [1975])
148Embora Schleicher considere que a evolução de uma língua não é um aspecto histórico, diferenciando que o filólogo
deve ocupar-se  com o histórico e  o linguista  com a ciência  natural  da linguagem,  o evolucionismo comparece na
posição-filólogo, como pode ser visto pelas análises.
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legitimidade de um lugar que pode dizer a língua e dizer sobre a língua149. É o que pode

também ser lido em Sousa da Silveira, na seguinte sequência:

Olho  para  os  fenómenos  da  língua  com  visão  larga,  procurando
compreendê-los  ou,  pelo  menos,  senti-los,  não  sòmente  como  s
fisiológicos,  mas  ainda  -  coisa  de  muito  interêsse  –como
manifestações da alma colectiva.  (SOUSA DA SILVEIRA, 16  de
março de 1935, negrito nosso)

O povo analfabeto tem linguagem pitoresca, é verdade. Mas as suas
ideas são poucas, a sua maneira de falar, em geral, longa, prolixa e
pesada.  (SOUSA DA SILVEIRA,  16   de  março  de  1935,  negrito
nosso)

Aprecio muito  as  considerações  de “prima Rufina” a  páginas  144,
naquele  português deformado de preta analfabeta,  que ela era.
Mas estranho grandemente (por não me parecer fiel reprodução do
natural) que pessoa de cultura, e arguta, desenvolva considerações, e
analise e explique fenómenos sociais ou psicológicos, em linguagem
que  parece  dialecto  inculto  ou  gíria  popular,  artificialmente
salpicada de termos eruditos como “escravocrata”. Refiro-me, por ex.,
ao  que  vem  nas  ps.  67  e  119.  (SOUSA  DA SILVEIRA,  26  de
dezembro de 1934, negrito nosso)

Em Sousa da Silveira,  a língua do iletrado é  alocada no exótico,  no pitoresco,  na

escassez de raciocínio, no observável pelo homem da ciência. Considerar que as ideias de um

povo que ainda não domina a língua nacional escrita “são poucas” significa na filiação com a

posição-gramático,  fincada  nos  saberes  da  gramática  geral,  por  promover  uma  equação

associando linguagem ao pensamento, atravessada por uma posição-naturalista, que alocaria

uma  classe  pobre,  considerada  inferior,  como  menos  evoluída.  Verificamos  também  tal

atravessamento na posição-filólogo, que até descreve, mas atribui a um registro de uma fala

do lugar discursivo do iletrado um efeito de dialeto a ser evitado, já que representaria um

estágio menos evoluído de língua. Persiste, então, o estigma linguístico no sujeito brasileiro,

materializado no dizer sobre a construção dos personagens. Desta forma, no laço entre as

posições gramático, naturalista e filólogo, a deformação da língua faz paráfrase com gíria

popular e dialeto, relacionada à condição social e étnica: nesta posição, não se pode conceber

um narrador  e  uma personagem preta  analfabeta  se  encontrem em uma língua,  já  que  o

149Sobre uma “arena de luta” pelo lugar poder de dizer a língua e sobre a língua no que é considerado como uma
literatura de periferia, conferir MEDEIROS, Vanise. Um glossário contemporâneo: a língua merece que se lute por ela .
RUA  [online].  2012,  no.  18.  Volume  2  -  ISSN  1413-2109    disponível  em
http://www.labeurb.unicamp.br/rua/pages/home/capaArtigo.rua?id=132



185

narrador  vai  tratar  de  “fenómenos  sociais  ou  psicológicos”:  neste  laço,  se  a  língua  de

determinada classe é deformada, seu pensamento também o é, logo, a língua do narrador e da

personagem não podem ser a mesma. Novamente, emerge o darwinismo para dizer da língua:

segundo Mattoso  Câmara  (ibidem),  Schleicher  professava  que  “a  diversidade  das  línguas

depende da diversidade dos cérebros e órgãos fonadores dos homens, de acordo com as suas

raças  (…)  a  língua  é  o  critério  adequado  para  se  proceder  à  classificação  racial  da

humanidade”(idem, 2011: 66 [1975]). Com isso, as posições filólogo e gramático, em uma

formação discursiva lusitana, também são levadas por uma posição-naturalista a coabitar uma

formação  discursiva  positivista.  Como  vimos  anteriormente,  na  História  das  Ideias

Linguísticas pela Análise de discurso, Orlandi (2002), bem como Medeiros e Mattos (2012,

2013) analisam a marca do discurso naturalista sobre a língua do/no Brasil.

Na ignóbil marca imposta ao negro em um país construído pela escravidão, a língua é

tida como menos evoluída, as ideias poucas,  uma língua escrava, para uma gente escravizada,

materializando no dizer do lugar discursivo do gramático uma posição-naturalista, em tensão

com um efeito leitor para a escrita do literato. Por outro lado, também circula um dizer do

lugar do filólogo sobre a língua do negro e do índio, em choque com a posição-filólogo e a

posição-gramático filiadas à formação discursiva lusitana,  como se pode notar  em Renato

Mendonça  (1935,1936),  onde  está  discursivizada  a  marca  do  negro  e  do  índio  como

constitutiva da língua do/no Brasil. Em Mendonça, do lugar do filólogo, está materializada a

ideia de que a influência do negro e do índio reverbera não apenas no léxico ou na prosódia,

mas  também na morfologia  e  na  sintaxe,  produzindo um imaginário  de  língua  no Brasil

formada  pelas  rupturas  da  língua  em Portugal,  a  partir  das  línguas  do  negro  e  do  índio

assinaladas na língua do/no Brasil. Pode-se dizer que daí circula uma posição-filólogo filiada

à formação discursiva brasileira, que se estabelece pela marca do corte com a posição-filólogo

e com a posição-gramático fincadas na formação discursiva lusitana, na desidentificação com

o dizer e com o lugar  discursivo:   “E como se fossem trastes velhos,  largaram no porão

desconhecido do público as contribuições de outros idiomas ameríndios e deixaram o negro

… em branca nuvem.” (MENDONÇA, 1936: 125). Isto fala no lugar discursivo do literato em

Mário de Andrade, não só pelo dizer sobre a escrita literária, mas sobretudo por este dizer ser

produzido para a leitura de um lugar discursivo de gramático, no funcionamento do efeito

leitor no lugar de correspondente. 
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 Deste modo, em uma espécie de acordo entre lugares discursivos, é até apreciável

pelo gramático e pelo filólogo sujeitos à formação discursiva lusitana que o literato registre o

que é dito como dialeto em um personagem negro e analfabeto, desde que orquestrado por um

narrador onisciente expresso na língua do gramático e do filólogo, tendo em vista, neste dizer,

que a língua do narrador é mais evoluída que a desse personagem. Pelo efeito leitor em Sousa

da Silveira, na escrita literária de Mário de Andrade, os dizeres do narrador e dos personagens

se encontram e se separam, por isso, o literato é taxado pelo gramático de escrever em uma

língua incoerente, no estilo próprio que macula o idioma.  Ademais, como afirma Mariani e

Souza (1994)150 sobre o apagamento do índio e do negro pelo gramático luso na designação

“brazileirismo”: 

são rotulados de brasileirismos tanto as palavras de origem tupi como,
por exemplo, capoeira, quanto as de origem africana, como vatapá e
quilombola.  Apaga-se  o  índio  apaga-se  o  negro.  Apaga-se  a  nossa
história. O Brasil dos gramáticos é um país sem memória. (MARIANI
& SOUZA, 1994: 48)

Se uma posição-gramático filiada à formação discursiva lusitana insiste na veiculação

de uma língua no Brasil “sem memória”, já o lugar discursivo do literato é atravessado pela

posição-filólogo da  qual  é  ventilado um saber  sobre a  língua do índio  e  do negro  como

propriedade na formação da língua do/no Brasil, na incorporação do que é tido como dialeto e

como gíria no que seria sua pena. O literato escapa graças à posição-filólogo moldada em uma

formação discursiva brasileira, o que resulta na inserção na materialidade da escrita literária

do dizer da 'preta analfabeta' no dizer do narrador. Por isso, no lugar do gramático, movido

pelo confronto entre as formações discursivas lusitana e brasileira, um efeito leitor taxa a

escrita  como  traidora  de  uma  “fiel  reprodução  do  natural”,  por  ferir  um  imaginário  de

verossimilhança literária produzido pela posição do cientista da literatura em encontro com a

posição-gramático, na sequência. Uma língua literária, nesta discursividade, é imaginada na

equivalência entre linguagem, pensamento e realidade, advinda do saber da lógica gramatical,

logo, reproduzir o natural é reproduzir o que a formação discursiva positivista profere como

natural observável pelo lugar do homem de ciência (da linguagem, da literatura). 

150MARIANI, Bethania, SOUZA, Tânia C. C.“1822, Pátria independente: outras palavras?”, in:  Revista Organon, no. 21,
vol. 6, 167 páginas, Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1994.

Disponível  em :  http://seer.ufrgs.br/index.php/organon/article/view/39215/25065 (acesso  em 05  de  fevereiro  de
2014)

http://seer.ufrgs.br/index.php/organon/article/view/39215/25065
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No lugar discursivo do literato mora, portanto, uma posição que caminha em outra

direção da formação discursiva lusitana, mas acaba irmanando ao lugar do gramático pelo

espaço legítimo para dizer sobre a língua, em função da formação discursiva positivista. Na

projeção de evidências para o lugar discursivo de quem pode dizer sobre a língua em Mário de

Andrade, ainda que seja registrada a “língua do ferreiro”, “do marujo” e “do aluno” como

particularidades de uma língua geral, é a língua dita a partir “dos poetas”, “do pedagogo” e

“do naturalista” que comparece como língua literária. Deste modo, do lugar discursivo do

filólogo, são registrados falares diversos a partir de imaginários para os lugares sociais, por

outro lado,  no encontro dos lugares discursivos do filólogo,  do gramático e  do literato,  a

língua  pode  ser  dita  por  quem  é  autorizado  pela  formação  discursiva:  pelo  poeta,  pelo

pedagogo, pelo naturalista. Essa mesma defesa pelo lugar de quem pode dizer sobre a língua

está materializada em Sousa da Silveira:

A língua, em qualquer das suas modalidades, é interessante e é bela. A
do povo rude e ignorante, a gíria das diversas classes sociais, a dos
ofícios  e  profissões,  etc. Emfim,  tôdas  as  variantes  do  idioma
oferecem  qualquer  fase  curiosa,  capaz  de  prender  a  atenção  do
homem de sciência e mesmo do artista, que, até, se pode aproveitar
delas com felicidade e bom êxito. (SOUSA DA SILVEIRA, 16 de
março de 1935, grifo nosso)

Ou seja, nesta rede de sentidos, a língua do aluno, do ferreiro e do marujo, do negro,

do  caipira,  do  índio,  poderiam  até  compor  a  língua  literária  como  dialeto,  estereótipo

linguístico de um personagem literário, mas a língua literária não poderia ser proferida destes

lugares: são o “homem de sciência” e “o artista” que podem tronar o dialeto à condição de

literatura, desde que se inscrevam nas posições filiadas às formações positivista e lusitana do

poder dizer sobre a língua. Como temos insistido, nessa historicidade, o literato, o professor, o

gramático, o filólogo e o cientista encontram-se no lugar de quem pode e deve veicular ideias

linguísticas, logo, produzir saberes sobre a língua a partir do que é posto para a literatura no

Brasil. E essas ideias e saberes permanecem reverberando, diria inclusive, formando o que é

ensinado sobre língua e literatura e, mais ainda, os modos de ensinar. Insiste, pela repetição, a

demarcação dos lugares de quem pode dizer sobre a língua, quem pode dizer sobre a literatura

(língua e literatura apartadas) e de quem é colocado como mero objeto de ensino, o aluno, dito

por quem pode em um lugar desprovido de ideias sobre a língua. Se o Brasil dos gramáticos é

o de uma língua sem memória, o Brasil dos professores, aqueles identificados a um exercício
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de sua função na gramatização de reproduzir o Brasil dos gramáticos, ainda que não se deem

conta, também é o de uma língua sem memória e, além disso, de uma literatura sem língua. 

3.3.1.2) A língua que perturba o estilo: saberes metalinguísticos nas cartas.

No  movimento  de  circulação  de  dizeres  sobre  essa  língua  portuguesa  no  Brasil,

comparecem nas cartas de Mário de Andrade e Sousa da Silveira saberes metalinguísticos

abalizados por instrumentos – gramáticas, dicionários, manuais escolares –, ditos a partir dos

lugares discursivos do gramático e do filólogo, para produzir um parecer sobre a língua na

escrita literária de Mário de Andrade. Questões que propulsionavam acalorados debates acerca

da língua em Portugal e no Brasil, como a colocação pronominal, o uso de preposições, o

lugar  da  fala  (dialeto),  a  questão  ortográfica,  dentre  outras,  emergem ao  trazer  a  escrita

literária  do  outro  para  compor  o  ‘próprio’151 dizer  sobre  a  língua,  dando  corpo  à

correspondência. Como já dissemos, a emergência de uma rede de saberes metalinguísticos

sobre a língua,  em relação à escrita literária,  pode ser lida como um trajeto temático.  No

trajeto temático, verificaremos o funcionamento do discurso transverso, trazendo nomes de

autor  de  onde  são  veiculados  saberes  linguísticos,  por  possibilitar  a  compreensão  das

condições de produção da circulação dos saberes metalinguísticos sobre a língua do/no Brasil,

as quais formam a historicidade na qual se inscreve o arquivo da tese. Quanto ao emprego dos

pronomes em Contos de Belazarte, lê-se em Sousa da Silveira:

Outra  coisa:  o  começar  período  pela  variação  pronominal  Se
reproduzirá  a linguagem corrente de pessoas de certa instrução?
Por exemplo, a pág. 117, fala o narrador do conto e diz:

“Se encostara de novo na janela, e olhava pro chão, brincando
o pé numas folhinhas.”

Quem  emprega  o  mais-que-perfeito  simples  dos  verbos,
desconhecido ao povo, a não ser em frases feitas (“quem havéra de
dizer” e outras), iniciaria o período pelo pronome Se? Parece-me que
não, e penso que ainda aqui se trata de uma deformação individual e
arbitrária da praxe idiomática. (Sousa da Silveira, 26 de dezembro
de 1934)

 Em vários  lugares  do livro vejo frases,  como estas,  em  excelente
português:

151  As aspas em ‘próprio’ – o ‘próprio’ dizer sobre a língua – servem justamente para lembrar que nenhum dizer é
próprio, o sujeito é interpelado por uma rede de dizeres que compõe a memória discursiva,  a propriedade é um efeito de
evidência ainda mais latente na autoria.
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a)  Seguem-lhe  as  mãos  que  apertavam  os  lábios  querendo
gritar. (p.97)

b) Quis levantar-lhe a cabeça (p. 97)

c) Ela apertou-o nos braços (p. 101)

d) Ela entregou-lhe a mão e a vida (p. 143)

e) Acompanhou-o até o portão. (p. 143) Enlaçou-a. (p.125)

f) Isso lhe dava um gôsto inquieto (p. 145)

g) Virou-se duma vez (p. 117)

h) João mandou Sandro chamá-la. (p. 117)

Pelo contraste com elas e outras semelhantes, chocam ainda
mais  vivamente  o  leitor  certas  construções  não  aceitas  na  língua
literária e  desterradas  mesmo do falar de  muitas  pessoas.  Dou
exemplos:

1) “... mas o agora é que fazia ela sofrer.” (p. 145) A quem escreveu as
frases c, e e h, repugnaria dizer: “... mas o agora é que a fazia sofrer”?

2)  “Ficou  imóvel,  vendo  êle se  afastar.”  Seria  preciosismo  a  boa
sintaxe: “..... vendo-o afastar” ou “vendo-o afastar-se”?

3) “.... prima Rufina fêz ela beber um trago importante de cachaça.” A
quem  escreveu  as  frases  iniciadas  pelas  letras  de  a a  h,  soaria
estranhamente: “.... prima Rufina fêz-lhe beber um trago importante
de cachaça”, “..... fê-la beber um trago etc.” ou “.... a fêz beber um
trago etc.”?

4)  “Nizia mandava ela preparar  a  janta”? em quê será  preferível  a
“Nizia mandava-a preparar a janta”?

5) “E quantas vezes ainda não acabei dando dinheiro pro cinema!”
Quem escreveu as frases d e f, empregando tão bem o lhe, não diria,
com  mais  precisão  e  mais  clareza,  “....  dando-lhe dinheiro  para  o
cinema” isto é “dando-lhe dinheiro para êle ir ao cinema”, coisa bem
diferente de “ dando dinheiro pro cinema”, isto é “ para a construção,
o custeio, a conservação, etc., do cinema”? (Sousa da Silveira, 26 de
dezembro de 1934, grifos em vermelho na carta de Mário de Andrade,
negritos nossos)

Quanto à colocação pronominal, circulavam diferentes saberes na virada do XIX para

o XX. De um lado,  no dizer  do gramático,  em Eduardo Carlos  Pereira  (1907,1917)152,  o

pronome pessoal como complemento comparece em vício de linguagem, doença da língua

significando em brasileirismo a ser evitado, anomalia de linguagem, desvio de sintaxe. Em O

Idioma  Nacional,  vol.  III (1928)  de  Antenor  Nascentes,  ainda  que  não  compareça  a

denominação “brasileirismo”, um dos lugares para língua no Brasil é o de “vício sintáctico”,
152 Pereira, E. C. Grammatica Expositiva - Curso Superior. São Paulo, Dubrat & Cia, 1917.

__________.Grammatica Expositiva - Curso elementar. São Paulo, Cia. Ed. Nacional, 1907.
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“solecismo” a ser combatido, “êrro de concordância, regência ou colocação dos termos da

frase” (NASCENTES, 1928: 71). No efeito da paráfrase, ora “brasileirismo”, ora “solecismo”,

o dizer sobre essa colocação pronominal na posição-gramático materializa o saber linguístico

que inscreve a língua do/no Brasil como doente, viciada, um apêndice da matriz lusa a ser

curado,  no  cruzamento  da  formação  discursiva  lusitana,  pelo  imaginário  da  tradição

gramatical sobre o erro, com a positivista, pelo dizer sobre uma língua orgânica, doente. Por

outro lado, em João Ribeiro (1887, 1888)153, os vícios e anomalias de linguagem são outros,

não é lugar do “dialecto brazileiro”154. O brasileirismo é alocado em “Dialecto”, “modo de

falar  ou  escrever  a  língua  portugueza  nas  diversas  regiões  onde  foi  ella  implantada”

(RIBEIRO, 1888: 306), produzindo no lugar discursivo do gramático em João Ribeiro uma

tensão entre a posição-gramático, na formação discursiva lusitana, e a posição-filólogo, na

formação discursiva brasileira. O que não imacula a língua no Brasil da sina do torto, do

desvio na língua mãe portuguesa, onde está inscrito o dizer sobre a colocação pronominal no

lugar do gramático. 

Nesta mácula, se materializa em Sousa da Silveira um encontro da posição-gramático

com a posição-filólogo na formação discursiva lusitana no elaborar duas listas de frases de

Belazarte: uma com o emprego de pronomes oblíquos em “excelente português”, outra com

“certas construções  não aceitas na língua literária e desterradas mesmo do falar de muitas

pessoas”, na emergência da memória do certo e do errado que forma a tradição gramatical

latina e, por sua vez, a gramatização das línguas nacionais europeias, inscritas nesta filiação

nobre ao latim. A escrita literária de Mário de Andrade é discursivizada pelo efeito leitor em

Sousa da Silveira em duas faces por estas posições: o exemplar português europeu, o belo da

língua, de que pode se apropriar o gramático para significar a literatura do Brasil cunhada na

matriz lusa; na outra margem, desconhecida da escuta do filólogo e do registro do gramático,

uma estilização de fala que não existe, desterrada, língua sem terra, sem nação, ou seja, uma

língua que não serve para língua literária, para a literatura nacional. A língua do colonizador,

no lugar do correto, a língua do colonizado, no lugar do errado. E uma língua errada, na fala e
153 RIBEIRO, João. Grammatica Portugueza. (3ºano) Rio de Janeiro, Livraria clássica de Alves & Comp. : 1888, 2ª ed..

______________. Lições de Grammatica Portugueza. Rio de Janeiro, Livraria clássica de Alves & Comp. :
1887.
154 Tanto na gramática de 1887 como na de 1888, em João Ribeiro, os vícios da linguagem são alocados em uma lição
distinta (Lição  XLIII, 1888: 295) da que trata dos dialetos (Lição  XLIV, 1888: 247), embora esteja na mesma lição do
que o gramático julga como anomalia gramatical, o dialeto comparece em uma seção distinta. É vizinho da anomalia, da
doença da língua, mas não é caracterizado em João Ribeiro como uma.  
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na escrita, nesse dizer, não serviria para língua literária. Deste modo, a formação lusitana vai

se instalando no discurso sobre a língua do/no Brasil pelo nome Sousa da Silveira.

Em outra via,  em Sousa da Silveira,  Trechos seletos (1937), comparece uma outra

forma de dizer da posição-gramático: “anda, também, rotulado de brasileirismo o emprêgo

que em nossa linguagem familiar  se faz,  dos pronomes êle(s),  ela(s),  como complemento

direto. Entretanto, é sintaxe do português arcaico.” (SOUSA DA SILVEIRA, 1937:49-50).

Conforme Medeiros (2008),  arcaísmo é uma denominação que estabelece um retesamento

com brasileirismo, por ser significado como marca de sobrevivência da língua portuguesa

europeia  na  língua  no  Brasil.  E  não  é  qualquer  língua  portuguesa,  é  a  imaginada  como

contínuo de uma mãe latina. A fala não letrada, inculta, desde que dita no arcaísmo, pode

compor o idioma nacional no Brasil, dando forma a uma língua que também é do gramático,

“nossa linguagem familiar”, restos da memória lusitana que formariam a língua no Brasil,

nesta filiação da posição-gramático e da posição-filólogo à formação discursiva lusitana.

Em Sousa da Silveira, as listas de exemplos na sequência discursiva recuperam uma

memória da gramática latina, gerada a partir da formação de listas de palavras que opunham o

latim vulgar, no erro, ao latim erudito, culto, na correção da língua. Cabe retomar Mattoso

Câmara Jr. (2011 [1975]:30) ao afirmar que o modelo de certo e errado155 para determinadas

línguas  vernaculares  nas  gramáticas  filosóficas  da  Idade  Média  era  o  de  um  “latim

puro”(idem), leia-se, o latim das classes superiores, por serem línguas das nações que outrora

compunham o Império Romano. Em termos discursivos, é possível pensar que o discurso

gramatical  que  constitui  as  línguas  vernaculares  de  herança  latina  é  atravessado  pelo

imaginário de busca por uma língua ideal e modelar – ‘o’ latim culto –, pela segregação do

que é tido como certo do tido como errado, o que ressoa nas gramáticas, por sua vez, no

ensino de língua, até hoje. E consoante Mariani (2004), pela filiação ao imaginário da tradição

gramatical  latina é  formada a  memória gramatical  da língua portuguesa.  Ou seja,  é  desta

discursividade que é feita uma formação discursiva lusitana na memória da língua brasileira.

Por outro lado, a formação discursiva brasileira vai emergindo no dizer sobre a escrita

literária. No dizer do gramático sobre a expressão “se encostara”, verificam-se as tensões de

155 Para Mattoso Câmara Jr. (idem), a abordagem do “certo” e “errado”  do latim ligava-se “ao estabelecimento de uma
norma oficial para as classes superiores da cidade”, ou seja, a gramatização do latim visava uma unidade linguística para
o Império Romano a partir de uma dualidade social: uma língua exemplar, da elite; uma língua errada, da plebe.    



192

uma posição-gramático filiada à matriz europeia da língua, pela formação discursiva lusitana,

e uma  posição-filólogo, enlaçada a uma língua no Brasil, pela formação discursiva brasileira,

materializadas nos nomes Mário de Andrade e Sousa da Silveira na tensão entre os lugares

discursivos do gramático e do literato, que se cruzam com o de correspondente pela língua da

correspondência.

 Na posição-gramático filiada à formação discursiva lusitana, que comparece em Sou-

sa da Silveira, é retomada a memória do latim vulgar como desvio de língua pela fala popular:

a expressão “se encostara” traz o verbo no castiço emprego do mais-que-perfeito, exemplo de

língua pura pela gramática portuguesa, passível de apenas integrar a fala tida como culta, da

elite, ou seja, “a linguagem corrente de pessoas de certa instrução”, por sua vez, distanciada

do dialeto brasileiro, “desconhecida ao povo”. Em Candido Figueiredo (1928), essa colocação

dos pronomes é significada como arcaísmo – embora seja um traço da língua rainha, é alocada

como um erro não cometido por quem pode ser alçado à condição de literato brasileiro156: 

o espírito nacional não se abastarda, emendando uma corruptela vul-
garizada modernamente, e regressando á correcção do seu falar antigo,
que é o falar dos Portugueses: e já se disse e já se provou que as obras
dos melhores escritores brasileiros não estão inçadas de erros contra a
exacta colocação de pronomes. (CANDIDO FIGUEIREDO, 1928: 43)

De um outro modo de dizer, vale trazer que este emprego do “se” é caracterizado

como “francesismo” em João Ribeiro157 – “tradução mental ou escrita do On francês” (RIBEI-

RO, 2008: 105 [1927]), do lugar do gramático e filólogo brasileiro. Circula nestas condições

de produção uma posição-filólogo filiada ao imaginário do francês como língua civilizatória

na formação do Brasil como nação158, logo, língua que se faria presente nos falares corporifi-

cando a língua nacional do Brasil - “todas essas chapas que fazem o lastro do estilo comum e

popular e que se não encontram nos velhos clássicos, são puros francesismos de ideias que se

incorporaram suavemente à linguagem cotidiana” (idem, 2008: 107 [1927]). Do mesmo modo

que, no arcaísmo, a língua do Brasil é tolerada pelo enraizamento na matriz lusitana; no fran-

156 Candido Figueiredo, gramático português, estabelece ao longo de sua produção gramatical um inventário de literatos
brasileiros que não incorriam no que era considerado vício de linguagem, de modo a promover a idéia de uma unidade
entre a língua de Portugal e a língua do Brasil. Cf., por exemplo, FIGUEIREDO, Candido. O problema da colocação
dos pronomes. Lisboa. Livraria Clássica, 1928, 5ª ed.

157 RIBEIRO, João. Curiosidades verbais. 3. ed. Rio de Janeiro: ABL : Biblioteca Nacional, 2008. [1927]
238 p. ; 21 cm. (Coleção Antônio de Morais Silva, v. 6). A Academia Brasileira de Letras disponibiliza para

download em http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=11511&sid=731.
158 ORLANDI, 2001.
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cesismo, é a filiação ao imaginário do francês como ‘a’ língua de cultura e civilização que

permite a indulgência do filólogo a uma língua nacional no Brasil, por um lugar discursivo do

colonizador francês. Ou seja, pode ser considerada, no lugar discursivo do colonizador fran-

cês, língua nacional, por conta da herança portuguesa, pelo arcaísmo, e francesa, pelo france-

sismo, extensão do império luso e da cultura francesa. A língua no Brasil, na formação discur-

siva lusitana, é uma língua imaginada sem a possibilidade de ruptura com a matriz europeia159,

marcando um imaginário de unidade linguística entre a língua de Portugal e a língua do Bra-

sil, inclusive, a ser salvaguardada pelo literato brasileiro: novamente, marcas da colonização

linguística na memória da língua brasileira.

Ao mesmo tempo, na sequência analisada, é dito em Sousa da Silveira o pronome oblí-

quo átono em posição inicial como “variação pronominal”, pela tensão entre a posição-filólo-

go e a posição-gramático: o registro de uma fala que estaria vinculada ao cidadão letrado e à

construção  pronominal  ser  considerada  um  arcaísmo,  como  se  nota  em  Trechos  Seletos

(1937). O que não impossibilita a marca do erro a ser consertado, como foi visto na análise

anterior. A sina do torto, no arcaísmo, está materializada na lista do “excelente português”,

abrigando frases que formam o corpo da escrita em Mário de Andrade e da própria correspon-

dência, desta vez, como exemplo de correção linguística, inscrita no que é dito modelar pela

tradição gramatical lusa.  Pelas análises, é interessante notar que o arcaísmo guarda a herança

de nobreza linguística e a marca do erro. Como se o gramático dissesse ao literato, no funcio-

namento dos lugares discursivos: você sabe escrever na minha língua, na língua do gramático,

na língua que é língua pelo peso de sua tradição literária e gramatical, em termos discursivos,

na língua imaginária lusitana. No entanto, um efeito leitor para a escrita literária de Mário de

Andrade, alocando a colocação pronominal no lugar de brasileirismo a ser tolerado, pela filia-

ção d’ “essas construções a sua raiz dos bons e velhos tempos de Portugal” (SOUSA DA SIL-

VEIRA, 1937: 47) também é dita como deturpação, erro provocado pela fala considerada in-

culta, dialetal, mas que não rompe com a formação discursiva lusitana, devido ao efeito de

pertença da fala aos homens de letras pelo que é dito como arcaísmo e francesismo. Para dar

conta desta tensão da língua mesmo, o dizer do gramático desliza para excentricidade de es-

critor, estilo de linguagem. É este choque que impele, da posição-filólogo e da posição-gramá-

tico filiadas à formação discursiva lusitana, atravessada pela formação discursiva positivista

159 Como já dito em Medeiros, 2008.
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dos estudos histórico-comparativos, a qual a posição-filólogo também se filia, no dizer de

Sousa da Silveira, no lugar discursivo do gramático sobre a escrita literária, como “deforma-

ção individual e arbitrária da praxe idiomática”. 

Sempre  há,  entretanto,  outras  formas  de  dizer  sobre  a  língua,  da  circulação  dos

sentidos  arejar,  produzindo outras  ideias  linguísticas,  que  podem estar  filiadas  ou  não  às

formações discursivas descritas anteriormente. A colocação pronominal, em Said Ali (1919) e

Mário de Alencar (1919), no lugar do filólogo, está discursivizada como peculiaridade da fala,

por sua vez, do uso, em Portugal e no Brasil: “as condições de pronúncia são outras no Brasil;

logo,  essa regularidade não pode existir. A regularidade lusitana é  correta  em Portugal;  a

liberdade  de  colocação  é  correta  no  Brasil,  conforme  já  sancionadas  pelos  escritores

brasileiros” (SAID ALI apud PINTO, 1978: 456)160. No filólogo, passa a se inscrever uma

análise da língua calcada nas diferentes regularidades fonéticas para descrever os usos, ou

seja, comparece um funcionamento da estrutura da língua, que se dá no social, no dizer do

filólogo. É possível falar, então, na ruptura com os saberes advindos da gramática histórico-

comparativa,  de  onde  nasce  a  Linguística,  recebendo  a  herança  positivista  e  conduzindo

outros sentidos e procedimentos aos estudos comparativistas, tecidos por uma rede de saberes

veiculados por linguistas como Meillet, Vendryes, Saussure, Sechehaye e Bally161 162. Cabe

trazer a diferença estabelecida por Saussure entre o estudo sincrônico da língua, focado na

descrição do sistema de relações, e o estudo diacrônico, que trata das mudanças linguísticas

na história: entretanto, esta diferença não é dita como uma separação, uma dicotomia nestes

autores,  a  diferença  não  estabelece  entre  os  estudos  uma  oposição,  mas  sim  uma

complementaridade, ou melhor, um contínuo para dizer das muitas faces da linguagem. E,

sobretudo, de uma face que ainda não havia sido dita, a do funcionamento da estrutura da

língua.

Desta rede, pode-se depreender uma posição-linguista, a qual, por um saber científico

sobre a língua filia-se à formação discursiva positivista. É uma posição-linguista nesta rede

160 Sobre a trajetória intelectual de Said Ali: BECHARA, Evanildo. M. Said Ali e sua contribuição para a filologia portugue-
sa. Tese de concurso uma cátedra de Língua e Literatura do Instituto de Educação do Estado da Guanabara. Rio de Janeiro:
1962.
161Sechehaye e Bally  redigiram o Curso de Linguística Geral de Saussure, publicado postumamente em 1916.

162Alguns textos de linguistas contemporâneos à Saussure foram reunidos em: NORMAND, C.; CAUSSAT, P. CHISS,J-
L.,

 MEDINA, J.; PUECH, C. RADZINSKI, A. Avant Saussure. Choix de textes (1875-1924). Bruxelles: 1978.
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que passa a se inscrever no lugar discursivo do filólogo, gerando imaginários para uma língua

no Brasil e em Portugal, na tentativa do filólogo de apreender uma língua fluida, como se

verifica em Said Ali, por exemplo163. Embora já se materializem procedimentos de descrição

da língua em trabalhos anteriores de Said Ali, como no Dificuldades da Língua Portuguesa

(1919), segundo Orlandi e Guimarães (1996), a instauração de uma gramática científica no

Brasil se dá com a Gramática Secundária (1924) do mesmo autor. E não se pode esquecer que

Said Ali, assim como os nomes de linguistas, gramáticos e filólogos citados anteriormente,

dentre outros, habitam o Fichário Analítico de Mário de Andrade, bem como as fichas de

estudos e as cartas trocadas, sobretudo com Pio Lourenço e Manuel Bandeira. Na sequência

discursiva a seguir, que compõe a carta de 15 de fevereiro de 1935, na qual Mário de Andrade

ocupa o lugar  de escritor  de cartas,  outros  modos de dizer  da língua se confrontam e se

encontram com as posições vistas anteriormente:

No caso de iniciar períodos pelas  variações pronominais, nada lhe
poderei conceder, apesar do meu desejo imenso de lhe ser simpático.
O Sr. objeta que as pessoas duma determinada instrução jamais dirão
‘Se encostara de-nôvo à janela’,  as pessoas que não dizem também
‘quem  havera  de  dizer’.  Confesso  que  a  não  ser  num  ou  noutro
raríssimo, que faz questão de purismo escrito, literário, até no falar,
em tôdas as camadas tenho encontrado as variações pronominais
iniciando a frase.  Não só no Brasil, ah! ... Já não falo na primeira
pessoa, ‘me parece’, ‘me senti’, absolutamente gerais. Na repetição de
frases,  em  diálogo  de  discussão,  se  escuta  em  camadas  cultas
embora não puristas, coisas como esta: - ‘Sua idéia não se ajusta ao
caso!  –  Se  ajusta,  como  não!’.  E  até  sem  o  pronome,  por  esta
tendência  bastante  brasileira  pra  despronomizar  verbos
reflexivos: - ‘Sente.’ ‘Faz  favor de sentar’. ‘Não ajoelhe na cadeira.’
Além  disso,  tenho  encontrado  coisas  incríveis  nos  cantadores
alfabetizados que publicam literatura de cordel, e que não dizem
mais  absolutamente  o  ‘quem  havera  de  dizer’.  (ANDRADE  apud
Fernandes, 1968: 154 [15 de fevereiro de 1935], grifo nosso)

Documentação  pequena  mas  creio  que  bastante  contundente  para
demonstrar que  a semi-alfabetização, isto é, noventa por cento do
Brasil,  emprega  as  variações  pronominais  iniciando  frase.
(ANDRADE apud Fernandes, 1968: 156 [15 de fevereiro de 1935],
grifo nosso)

Continuando:  o  Sr.  me  censura  a  construção  ‘fêz  ela  beber’.  A
construção ‘ matei êle, que também uso muito de raro em raro,
sim, me parece do povo ignorante e daí tirada por mim, mas a

163 A tese de Bechara (1962), de um outro lugar teórico, fala do cruzamento entre a linguística diacrônica, histórica, e a
sincrônica, descritiva, na obra de Said Ali, o que caracteriza seu pioneirismo nos estudos sobre a língua no Brasil. 
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construção  ‘fêz  ela  beber’,  se  não  me  engano  já  tem  sido
defendida  por  boas  autoridades.  Da  mesma  forma  que  já  foi
reconhecido  como  tendência  brasileira  o  ‘principiei  chorando’.
Confesso  que  no  momento  não  lhe  posso  dizer  em que  livros  ou
escritos  de  revista  já  vi  defendido  o  ‘fêz  ela  beber’,  com  o
pressuposto  de  que  ela  é  sujeito  de  beber.  (ANDRADE  apud
Fernandes, 1968: 157 [15 de fevereiro de 1935], grifo nosso)

No lugar discursivo do literato, nas sequências acima, se inscreve uma defesa pela

colocação pronominal brasileira através da ventilação de duas ideias movidas pelos linguistas

contemporâneos a Saussure, como se nota em Meillet164: a língua como um fato social, ou

seja, a mudança linguística pode ser percebida pela regularidade das leis fonéticas conforme

as condições sociais da linguagem, em um olhar sociológico para tratar da língua, derivado do

conceito de fato social fundado por Durkheim. É uma perspectiva sincrônica para dizer das

modificações  na  estrutura  de  uma  língua  conforme  o  percurso  da  história,  incluindo  as

diferenças  em  uma  mesma  sociedade.  Estes  saberes  afetam também o  lugar  do  filólogo

ocupado por Mário de Andrade,  responsável pelo primeiro registro fonográfico visando o

estudo das  diversas  pronúncias  em distintas  regiões  do Brasil165.  No caso  das  sequências

acima, uma posição-filólogo no literato, através da escuta da língua no Brasil, se coloca como

observador  das  regularidades  da  colocação  pronominal  em  relação  às  classes  sociais,

materializada  no dizer  “em tôdas  as  camadas  tenho encontrado as  variações  pronominais

iniciando a frase”, “na repetição de frases, em diálogo de discussão, se escuta em camadas

cultas  embora  não  puristas”,  “tendência  bastante  brasileira  pra  despronomizar  verbos

reflexivos”. Ao falar em “repetição de frases”, em construções “absolutamente gerais”, no

emprego pronominal por “noventa por cento” dos brasileiros, nota-se uma filiação no nome

de autor ao princípio da Linguística em depreender a estrutura da língua pela generalidade do

uso, já que a língua resulta de um sistema de relações estabelecido pela comunidade. Neste

sentido, esta posição-filólogo, em encontro com a posição-linguista, vai se chocar no arquivo

com a  posição-gramático  na  formação  discursiva  lusitana  descrita  anteriormente:  se  uma

posição-gramático recupera uma exceção relacionada a determinada classe para estabelecer o

164 cf. NORMAND, C.; CAUSSAT, P. CHISS, J-L., MEDINA, J.; PUECH, C. RADZINSKI, A. Avant Saussure. Choix
de textes (1875-1924). Bruxelles: 1978.
165 Cf. RODRIGUES, A. C. S. . Mário de Andrade e o Projeto Pronúncias Regionais do Brasil. Revista do Instituto de
Estudos Brasileiros, São Paulo, n. 33, p. 17-34, 1992. 

RODRIGUES, A. C. S. . Mário de Andrade: um percursor dos estudos sociolingüísticos no Brasil. Revista
Itinerários, Araraquara, p. 137-156, 1994. 
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sentido de certo e errado em uma língua, já uma posição-filólogo, no elo com uma posição-

linguista,  pela  formação  discursiva  positivista  em  encontro  com  a  formação  discursiva

brasileira, vai buscar na observação científica da regularidade do uso em terras brasileiras um

padrão para significar a língua do/no Brasil. 

Mário  de  Andrade  não se recordava em que autor, ou melhor, em que autoridade

(inclusive as revistas acadêmicas que veiculavam saberes linguísticos) havia lido a defesa do

“‘fêz ela  beber’,  com o pressuposto de que ela  é  sujeito de beber”.  Entretanto,  se  for

considerada que a circulação de saberes linguísticos pode estar relacionada também a um

nome de autor, da onde são proferidos dizeres sobre a língua no Brasil,  nas condições de

produção contemporâneas a Mário de Andrade, é possível fazer emergir da memória da língua

o que o literato esqueceu. Tendo em vista que, do lugar do gramático, era legitimado o dizer

deste  pronome  pessoal  reto  como  objeto  um  exemplo  de  “brasileirismo  vicioso”  a  ser

combatido, tal qual em Eduardo Carlos Pereira (1917: 264), o argumento exposto pelo literato

de  que  o  pronome funciona  como sujeito  do  verbo no infinitivo  incute  a  ideia  de  valor

saussureano, por mostrar a relação entre os termos na constância do uso. Foi preciso buscar,

então, um autor que ocupa o lugar de filólogo brasileiro, onde se inscrevem outros modos de

dizer da língua, filiando-se à linguística em seus estudos comparativos sobre a língua, como

inevitavelmente já compareceu, Said Ali. Em Said Ali (1919)166, 

As  minhas  pesquisas  levaram-me  a  distinguir  dois  casos  ou,  se
quiserem, duas séries de casos: 1.o o infinitivo liga-se a um verbo de
significação incompleta, formando, por assim dizer, com ele, um todo
predicativo;  2.o  infinitivo  tem  ou  admite  um  sujeito  seu,  pouco
importando que  seja  igual  ou  não  ao  de  outro  verbo.  (SAID ALI,
2008: 64 [1919)

Nem sempre é conspícuo o sujeito, e é aí que bate o ponto. Se, em
lugar  de  um nome,  for  pronome pessoal  em nominativo,  podemos
subentendê-lo. Contentamo-nos quase sempre com a flexão do verbo
sem mencionar o pronome. (SAID ALI, 1919: 70)

É fácil de ver quanto lucra a clareza com a particularização do sujeito
e  consequente  concordância  do  infinitivo.  Basta  uma  simples
experiência:  ler  os  trechos  supracitados,  suprimindo  a  flexão  nos
infinitivos. (SAID ALI, 1919: 71)

Como se pode ler, já circulava no Brasil um modo de explicar a língua, do lugar do
166SAID ALI. Dificuldades da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: ABL: Biblioteca Nacional, 2008, 7ª ed. disponível para
download em:   http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=11512&sid=731
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filólogo, na filiação com a Linguística em formação na virada do XIX para o XX. A partir de

um estudo que recupera uma regularidade na estrutura do infinitivo em textos do português

arcaico até o contemporâneo, em Said Ali, se materializam as reflexões sobre a língua pelas

suas relações de valor. Através da substituição de um nome por um pronome e a concordância

do termo com o verbo, ou mesmo, no suprimir a flexão do verbo para mostrar a relação com o

sujeito,  tem-se  a  inscrição  de  uma  posição-linguista  no  lugar  discursivo  do  filólogo

brasileiro167.  É esta  posição-linguista  que também vai  se  inscrever  no lugar  discursivo do

literato em Mário de  Andrade,  ao produzir  uma escrita  literária  conduzida pelos  sentidos

conferidos a língua advindos da posição-linguista:  é, portanto,  dos saberes ventilados pela

posição-linguista,  que  uma  língua  brasileira  vai  servir  de  matéria  para  o  literato,  dando

organicidade a um dizer sobre a escrita de Mário de Andrade. Desta forma, se instaura no

lugar discursivo do literato em Mário de Andrade uma posição-linguista filiada à formação

discursiva positivista, pelo saber científico sobre a língua, liga-se a uma formação discursiva

brasileira, por um saber científico sobre a língua do/no Brasil, na ruptura com a formação

discursiva lusitana.

Contudo, na mesma sequência agora analisada, habitam também as posições gramático

e filólogo filiadas à formação discursiva lusitana. Se, no literato, a construção “fêz ela beber”

é vinculada a um saber da língua pela posição-linguista, o “matei ele” encontra-se na mesma

rede parafrástica de “povo ignorante”, logo, de um saber veiculado pelas gramáticas  de então

como “brasileirismo vicioso” ou “solecismo”. Leia-se “povo ignorante”, na mesma cadeia de

povo iletrado, semialfabetizado, que não passou pela higienização da língua promovida pela

escola, em sua função de padronização linguística para a unidade nacional. É o mesmo que

comparece em carta de Amadeu Amaral para Mário de Andrade, resguardada pelo Arquivo do

IEB, quanto ao lugar social dos homens de letras frente ao lugar de um povo que não domina

a  língua escrita:  “aparecem a labutar  em letras  neste  país  analfabeto”  (AMARAL,  10  de

fevereiro de 1924)168. Daí ser dita como aceitável a língua dos “cantadores alfabetizados que

publicam literatura de cordel”: ainda que o cordel seja fruto da língua falada, a sua passagem

para a instrumentação da fala popular pela escrita ganha também o tolerável lugar do estilo.

Desta forma, embate-se a posição-linguista, atrelada à formação discursiva brasileira, com as

167Embora esteja mantida a filiação da língua brasileira com a língua lusitana.
168 Esta carta pode ser encontrada no arquivo Mário de Andrade, Série Correspondências, do IEB-USP.
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posições gramático e filólogo, ligadas à formação discursiva lusitana. É por este embate de

posições no lugar discursivo do literato que saberes metalinguísticos circulam, ao dizer sobre

a escrita  literária,  produzindo uma literatura como espaço de discussão sobre a língua no

Brasil. Ao mesmo tempo, a fluência das posições-gramático, filólogo, naturalista cientista da

literatura e linguista, no lugar discursivo do literato, esvanece o efeito de unidade discursiva

do autor, dissipado ainda mais pelo funcionamento discursivo da correspondência.  Emerge

novamente um imaginário de estilização da fala pela literatura, desta feita, no encontro dos

nomes  de  autor  no  lugar  discursivo  de  correspondente,  pelo  funcionamento  da  língua  da

correspondência:

Já com a Paulicéia Desvairada, a famosa bomba (famosa para mim...),
os êrros, os defeitos, os exageros, as asperezas, a própria inconsis-
tência da técnica do livro, de tudo eu sabia. (...) Não passava duma
experiência, dum dos muitos ‘exercícios de estilo’ que eu sempre fi-
zera à la manière de Fulano ou de Sicrano.” (ANDRADE apud Fer-
nandes, 1968: 161 [26 de abril de 1935], nosso grifo)

Até amigos íntimos imaginavam que eu estava orgulhosíssimamente
querendo ... inventar a língua do Brasil! Mas eu previa, em principal, o
perigo dos moços se lançarem em tôda a sorte de facilidades, sem si-
quer pensar, que fugir do êrro português, por muitas partes era ou
podia ser cair no êrro brasileiro. Não se contentaram de que eu caís-
se sòzinho neste êrro brasileiro, ficava tão fácil escrever (pra êles) ... E
caíram também, com a volúpia da incompetência, com a estupidez da
facilidade,  num mimetismo de desesperar. E a mim tudo isso doeu
bastante, acredite, sofri muito. Tanto mais que eu não pretendia ficar
em tantos exageros, que não passavam outra vez de novos ‘exercícios
de estilo’.  (ANDRADE apud Fernandes, 1968: 164 [26 de abril  de
1935], nosso grifo)

Parece-me que  uma língua criada pelo escritor,  uma língua sua,
individual; - e daí essa impressão de artificialidade, que nos dá;  daí o
aspecto  heteróclito,  com  que  se  nos  apresenta;  daí,  enfim,  a
estranheza, que nos causa, a dificuldade que encontramos em segui-la
e o conseqüente cansaço que às vezes nos produz. (Sousa da Silveira,
26 de dezembro de 1934, nosso grifo)

Sei que o sr. conhece a fundo o nosso idioma, e que só se afasta das
normas da língua literária quando quer e porque quer; mas penso
que não desagradará aos artistas o conhecerem as impressões causadas
pelas  suas  criações,  seja  em  quem  fôr.  (Sousa  da  Silveira,  26  de
dezembro de 1934, nosso grifo)

No que concerne à questão do estilo, pode-se distinguir duas redes de saberes: uma
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filiada à tradição gramatical, cunhada por uma memória do certo e do errado, do modelar,

oriunda, como já dito, da formação gramatical latina; outra, conforme Chiss e Puech (1995),

filiada à Linguística, no desdobramento produzido por Bally. Vale ressaltar que Bally assina

como um dos  redatores  do  Curso  de  Linguística  Geral,  e  no  nome de  Bally  fecundou a

Estilística, disciplina científica para falar do estilo. Segundo Chiss e Puech (1995)169,  com

Bally, a Estilística foi constituída no domínio de memória da linguística saussureana.  Entre

Mário e  Sousa,  correspondentes,  é  a  posição-gramático na formação discursiva lusitana a

autorizada  a  falar  do  estilo  (o  que  não  exclui  outras  posições).  Por  esta  posição,  estão

definidas as “normas da língua literária” ou mesmo o que é alocado como “erro português” ou

“erro brasileiro”,  o estilo é significado como um capricho linguístico,  uma distorção que,

quando promovida pelo literato brasileiro, está materializada nas gramáticas na mesma cadeia

dos solecismos, brasileirismos, dos vícios de linguagem. Um dizer sobre o estilo veiculado

pela posição-gramático também racha a língua na dicotomia do certo e do errado, na filiação

com a formação discursiva lusitana. Há o bom estilo, na língua do gramático, há o mau estilo,

na língua que escapa ao gramático. Em uma outra rede de saberes, a Estilística170 filiada à

Linguística pela formação discursiva positivista, rompe com o estabelecimento do certo e do

errado, propondo um olhar para “la nature affective des faits d'expression”171 (BALLY, 1909:

15), com enfoque na oralidade como manifestação orgânica da língua, apontando que a escrita

seria produzida pela marca do estilo. O estilo é significado como uma vontade individual,

relacionado sobretudo ao literato, estudado pela Estilística, que se ocupa da manifestação dos

“faits d'expression du langage au point de veu de leur contenu affectif”172 (idem, 1909: 19) em

uma dada comunidade. Desta maneira, do lugar do linguista é veiculada uma relação entre

estilo e língua literária: 

la langue littéraire, comme la terminologie technique, est le produit de
creátions et de modifications individuelles de la langue courante … la
langue littéraire la transpose pour l'accomoder à une forme de pensée
essentiellement  personelle,  affective  et  esthétique.  (…)  la  langue
littéraire n'est  que la somme et la résultante des styles individuels.
(BALLY, 1909: 244-245)173

169 Chiss Jean-Louis, Puech Christian. Charles Bally. La stylistique comme discipline et comme enjeu. In: Langages, 29e
année,   n°118,  1995.  pp.97-108.  Disponível  em:  http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-
726X_1995_num_29_118_1717
170BALLY, C. Traité de stylistique française. Paris: Librairie Klincksiek. Premier volume, 1909.

171 “A natureza afetiva dos fatos de expressão”. (tradução nossa)
172 “Os fatos de expressão da linguagem do ponto de vista de seu conteúdo afetivo”. (tradução nossa)
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A ideia de que a língua literária amalgama estilos individuais de realização da língua

comunitária abriga uma posição-sujeito:  uma posição-linguista sobre a  literatura,  no lugar

discursivo  do  linguista,  inscrito  em  um  campo  discursivo  disciplinar,  a  Estilística174.

Chamaremos esta posição, então, uma posição-linguista da Estilística, que se diferencia da

posição-linguista por mover um saber da Estilística derivada da Linguística, filiada a um saber

científico sobre a língua pela formação discursiva positivista.   No dizer sobre o estilo em

Mário de Andrade pela posição-linguista da Estilística, uma formação discursiva brasileira

irrompe na possibilidade de uma escrita literária no que é alocado pela posição-gramático na

formação discursiva lusitana como erro, como deturpação da língua mãe portuguesa. Por esta

formação discursiva brasileira, um imaginário de erro para a língua do/no Brasil não significa

necessariamente  em um desvio da língua lusitana. É o que está materializado no dizer do

literato : “fugir do êrro português, por muitas partes era ou podia ser cair no êrro brasileiro”.  Têm-se,

então, o conflito entre duas posições discursivas em Mário de Andrade para dizer sobre o

estilo: uma posição-gramático, na formação discursiva lusitana, e uma posição-linguista da

estilistica, na formação discursiva brasileira. 

Há nesta posição-linguista da Estilística também um imaginário que afirma “o estilo

como individualização do artista” a partir do século XVII, fruto do sujeito cartesiano, senhor

de si e de seu dizer, e ganha força com o Romantismo, na projeção de um imaginário de

genialidade para o artista (COMPAGNON, 2003: 170). Um encontro da posição-linguista da

Estilística,  com  este  imaginário  de  gênio  da  língua  para  o  autor,  comparece  nos

correspondentes,  na particularização da língua pelo literato,  como um estilo:  “uma língua

criada pelo escritor, uma língua sua, individual”, “novos exercícios de estilo”. Por outro lado,

as posições-gramático e linguista da Estilística se confrontam e encontram ao discursivizar o

estilo nos correspondentes, ambas atravessadas por este imaginário que legitima o autor como

gênio  individual.  Se pela  posição-gramático  está  ventilada  a  ideia  de certo  e  errado para

classificar o estilo, por outro lado, o que fura é a língua também ser dita em seu “aspecto

heteróclito”, ou seja, uma realização do indivíduo das muitas realizações da língua, onde a

173 “A língua  literária,  como  a  terminologia  técnica,  é  um produto  de  criações  e  modificações  individuais  da  língua
corrente...a  língua literária  a  transpõe  para  acomodar  uma forma de  pensamento  essencialmente  pessoal,  afetiva  e
estética. (...) A língua literária é então a soma dos estilos individuais resultantes. “(tradução nossa)
174 Embora seja possível considerar uma posição discursiva da estilística, pela reunião de determinados saberes em um
nome de disciplina,  optamos por uma posição-linguista na Estilística, tanto por ser formada nas mesmas condições de
produção da Linguística, como pela inscrição no domínio de memória saussureano (CHISS, PUECH, 1995)
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posição-linguista se inscreve, na possibilidade de escape do erro e do acerto. O literato: gênio

bem dito, porque orquestra os dialetos na escrita; gênio mal dito, porque impõe à própria

escrita a marca do erro imposta pelo gramático. Desse modo, a tensão das posições-gramático

e linguista da Estilística é estabelecida no lugar do correspondente entremeando as autorias,

ligadas pelo imaginário cartesiano de gênio da língua para o lugar discursivo do gramático e

do literato, através da inscrição da posição-linguista da Estilística, para falar do estilo como

manifestação individual da língua tanto no gramático como no literato. Por outro lado, o estilo

é significado pela posição-gramático como uma língua díspare da nacional, ainda sob o signo

do erro.  É bonito verificar como, nos lugares de autoria para falar da língua como estilo,

posições  discursivas  gramático  e  linguista  da  Estilística  em  tensão  vão  emergindo  e  se

movendo  entre  as  formações  discursivas  lusitana,  brasileira  e  positivista  através  do

funcionamento da língua da correspondência no nome de autor, de onde se sobreleva uma

memória da língua brasileira.

3.3.1.3) No dizer sobre a escrita de cartas, uma memória de futuro é alçada nos homens de

letras, do lugar de correspondente.

  

A travessia do discurso pela língua da correspondência segue movendo o dizer do

lugar discursivo do gramático e do literato em direções pares, ao materializar a partilha de

uma projeção de futuro para o Brasil pela língua, no paradoxo discursivo do esvanecer e do

fortalecer os nomes de autor:

Muito obrigado por aquela análise íntima, a respeito dos seus intuitos
artísticos,  e  pela  revelação  do  que  seja,  ou,  melhor,  daquilo  que
constitui  o  seu  “nacionalismo”.  O  sr.  forneceu-me  informações
pessoais,  elementos  subjectivos,  que  me  despertam  o  desejo  de
conhecer melhor a sua obra, que pretendo ler e estudar, seguindo-
a,  se  fôr  possível,  na  sua  exacta  cronologia  para  apanhar  a
evolução dos seus processos de expressão linguística. (SOUSA DA
SILVEIRA, 16 de março de 1935, grifo nosso )

Foi  dentro  desta  ordem  de  idéias,  sentimentos,  e  tendências,  que
organizei  meu  ‘nacionalismo’.  Sentindo  que  não  tinha  fôrças
suficientes  pra  me  universalizar,  sem  âquele  gênio,  ah!  Que  me
imporia  como  brasileiro  ao  mundo,  doutra  forma  me  abrasileirei:
dentro  da  ordem  das  minhas  tendências  artísticas,  me  fiz
brasileiro para o Brasil. Resolvi trabalhar a ‘matéria’ brasileira,
especificá-la, determiná-la o quanto em mim e na complexidade
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dela. O caso lingüístico não é sinão um dos muitos corolários dessa
realização de mim.  (ANDRADE apud Fernandes, 1968: 150 [15 de
fevereiro de 1935], grifo nosso)

 Embora  a  língua  nacional  seja  significada  como  particularidade  de  literato  pelo

gramático e pelo literato – “o seu 'nacionalismo'”, “meu 'nacionalismo'”, a construção de uma

escrita literária nacional leva o gramático a preocupar-se em conhecer, e também, avaliar essa

escrita.  Novamente,  a  posição-linguista  da  Estilística  incorpora  o  lugar  discursivo  do

gramático, na busca pela apreensão de um estilo. Por sua vez, o parecer do lugar do gramático

se dá na filiação ao comparativismo, já que promove a ideia de uma língua em evolução no

literato, a ser organizada pelo gramático. Considerando que o papel discursivo do gramático é

a organização de uma certa língua em um instrumento linguístico, de modo a difundir um

modelo de unidade linguística para a formação de um idioma nacional por vir, o interesse

materializado  em  Sousa  da  Silveira  pelo  estilo  do  literato  caminha  na  projeção  de  uma

memória para o Brasil pela língua. Vale retomar que nas lições de Sousa da Silveira foram

inseridos  também poetas  e  literatos  contemporâneos,  vinculados a  uma ideia  de estilo  de

escrita literária brasileira, como veiculada em uma posição-linguista da Estilística. Ou seja, o

gramático se lança no que é considerado estilo, peculiaridade, para significar pelo exemplário

um imaginário de língua literária no Brasil, dando corpo ao dizer sobre o estilo na gramática

por uma outra posição, a posição-linguista da Estilística. 

Em Mário de Andrade, a construção de um futuro para o Brasil pela língua leva o

literato a assunção de um lugar de sujeito nacional, “brasileiro para o Brasil”, para trabalhar

com uma matéria disputada também pelo filólogo e pelo gramático. A tomada de um lugar

discursivo  de  literato  brasileiro  em  Mário  de  Andrade  abriga  dizeres  de  lugares  não

autorizados a falar sobre a língua, contudo, afunilados em uma só matéria, a escrita literária,

orquestrada pelo literato. No efeito da memória de futuro, um dizer em Andrade sobre o plano

de alçar a própria escrita literária a objeto de estudo dos homens de letras, projeta efeitos de

prática discursiva futura para o lugar discursivo do filólogo e do gramático. Recuperando a

Gramatiquinha de Mário de Andrade, pode-se ler sobre essa memória de futuro para a língua

nacional brasileira: 

Trata-se  mesmo de acabar  o mais  cedo possível  com o ineditismo
desses processos e de outros do mesmo gênero para que todas essas
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expressões brasileiras, quer vocabulares quer gramaticais passem a
ser de uso comum, passem a ser estudados, catalogados, escolhidos,
pra  formação  futura  duma  gramática  e  língua  literária
brasileiras. (ANDRADE apud PINTO: 1990, 422, negrito nosso)

Pela projeção de uma memória de futuro para a língua, no dizer de Mário de Andrade

a  escrita  literária  também  veicula  saberes  metalinguísticos,  nesse  caminho,  os  lugares

discursivos do literato e do gramático se cruzam em um sonho para a língua no Brasil: o

literato organiza a diversidade da língua em um só estilo, o gramático insere o estilo em um

instrumento de unificação do idioma nacional, a gramática. O sonho para a língua congrega o

literato e o gramático na confissão das cartas, redigidas e lidas por uma rede de saberes e

ideias linguísticos, inscrita em Sousa e em Mário, missivistas. Desse modo, a correspondência

ganha o íntimo e impulsiona o desejo pela  escrita  do outro,  pela  apreensão da língua do

literato  pelo  gramático,  e  o  desejo  do  literato  pela  leitura  do  gramático  na  língua  da

correspondência. São os homens de letras, apaixonados por sua língua, como diz um outro

apaixonado, Michel Pêcheux (2010 [1981]), no deslizar da materialidade da correspondência.

A paixão pela língua na carta está marcada no arquivo pelo dizer de outro correspondente,

Manuel Bandeira:

Você  causou  grande  prazer  ao  Sousa  da  Silveira  mandando-lhe  o
Belazarte. Ele andava muito cansado com os trabalhos de professor  e
gostou muito de espairecer na sua literatura. À proporção que ia lendo
os  contos,  comentava-os  comigo  ao  telefone.  Não  lhe  digo  nada
porque  ele  mesmo  vai  lhe  escrever  sobre  isso.  Queria  fazer
observações  a  respeito  de  linguagem,  mas  (é  polidíssimo  e  muito
circunspecto) tem medo de lhe ser desagradável. Insisti com [el]e que
o fizesse e com franqueza, que você havia de apreciar qualquer crítica
vinda  dele,  etc.  Vamos  ver  se  ele  se  resolve.  (BANDEIRA apud
MORAES, 2001: 604, natal de 1934)

Sousa da Silveira é movido pelo lugar de leitor à escrita de cartas, que atua como um

suspiro do lugar gramático, professor, filólogo, ainda assim, os lugares de legislador da língua

não escapam do autor e, justamente por isso, Mário de Andrade é impelido a trocar cartas e

enviar manuscritos para nomes de autor nesses lugares de quem pode e deve dizer sobre a

língua. Deste modo, a correspondência de Mário de Andrade e Sousa da Silveira materializa

uma arena discursiva, onde se dá a disputa entre os lugares de quem pode dizer sobre a língua

e que dizeres são legítimos, ou melhor, legitimados, sobretudo, pelo funcionamento de cada
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autoria,  em seu  efeito  de  unidade,  que  reforçam  o  discurso  “sobre”  a  língua  no  Brasil.

Contudo, pela língua da correspondência, diversas posições discursivas se retesam, embatem e

encontram  no  discurso  sobre  a  língua  nos  nomes  de  autor,  no  caso,  por  meio  do

atravessamento  de  formações  discursivas  lusitana,  brasileira  e  positivista  na  memória  da

língua brasileira. 

 3.3.1.4) Recuperando o movimento das posições nas formações discursivas em Sousa da

Silveira e em Mário de Andrade

Promovendo  o  esvanecimento  do  efeito  de  unidade  da  função-autor  e  do  lugar

discursivo no nome de autor, foram depreendidas, na correspondência entre Sousa da Silveira

e  Mário  de  Andrade,  as  posições  gramático,  filólogo,  cientista  da literatura,  linguista  e  a

posição-linguista da Estilística, por meio de uma leitura do atravessamento de ideias e saberes

linguísticos ventilados conforme as condições de produção. Como vimos com as análises,

embora se verifique um duelo pelo dizer sobre língua do/no Brasil entre o lugar discursivo do

gramático, em Sousa da Silveira, e o lugar discursivo do literato, em Mário de Andrade, estas

posições discursivas transitam tanto em Mário de Andrade como em Sousa da Silveira, em um

movimento de filiação e de desaliança entre as formações discursivas lusitana e brasileira.

Tais posições discursivas mobilizaram diferentes campos de saber sobre a língua,  trazidos

pelo discurso transverso nos nomes de autor: i)a posição-gramático filiada a uma memória

gramatical lusitana e a uma lógica gramatical no imaginário do erro e do correto para a língua

do/no  Brasil  e  de/em  Portugal,  pela  formação  discursiva  lusitana;  ii)a  posição-filólogo,

circulando  entre  um saber  neogramatical   rumo à  linguística  saussureana,  pela  formação

discursiva positivista, por vezes em aliança a uma posição-linguista no lugar discursivo do

filólogo e do literato,  rumo à formação discursiva brasileira. Em contrapartida, a posição-

filólogo  também  está  ligada  a  esta  posição-gramático  na  formação  discursiva  lusitana,

produzindo um imaginário  de erro para o dialeto,  juntamente com a formação discursiva

positivista; iii) a posição do cientista da literatura, movendo saberes do formalismo literário

pela formação discursiva positivista; iv) neste entremeio, pelo dizer científico sobre a língua,

como um organismo em evolução, uma posição-naturalista, na formação discursiva positivista

por  vezes  enlaçada  à  formação  discursiva  lusitana;  v)  a  posição-linguista  da  Estilística,
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encampando saberes da Estilística derivada da linguística em Bally, pela formação discursiva

positivista; vi) a posição-linguista, instalando no lugar discursivo do filólogo e do literato um

saber  da  linguística  saussureana,  pela  formação  discursiva  positivista,  migrando  com  a

posição-filólogo para estabelecer um elo com a formação discursiva brasileira.  

 Segundo foi visto, na correspondência entre Mário de Andrade e Sousa da Silveira,

estas posições circulavam no entremeio de três formações discursivas, mais especificamente,

a formação discursiva lusitana, a formação discursiva brasileira e, a dominante, por reger os

saberes  sobre  a  língua  e  a  literatura  significadas  como  objeto  de  ciência,  a  formação

discursiva  positivista.   Na  disputa  pelo  dizer  sobre  a  língua  do/no  Brasil,  os  lugares

discursivos do gramático, em Sousa da Silveira, e do literato, em Mário de Andrade, recebem

as sombras de uma tensão entre as formações discursivas lusitana, brasileira e positivista na

memória da língua brasileira.     

 Como  a  língua  da  correspondência  é  tecida  pela  confissão  e  pela  projeção  de

imaginários de sujeitos,  movida pelo endereçamento de quem escreve para quem lê,  cada

missivista estabelece uma escrita de si destinada ao receptor da carta, por sua vez, a si mesmo,

no funcionamento da língua da correspondência.  De outro nome de autor legitimado pelo

lugar do literato, que também ocupa outros lugares sociais e discursivos, que formas tomam o

dizer  sobre  a  língua em Mário  de Andrade?  As  posições  discursivas  se  dão nas  mesmas

filiações em outro correspondente, circulam da mesma maneira na materialidade significante?

Passemos agora às correspondências de Manuel Bandeira.
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3.3.2)  “Sobre língua brasileira, só conversando”... De “Mano Manu” para “Mário”.

Mano Manu e Mário, no afeto da carta. O nome de Bandeira é o que mais exerceu o

lugar de correspondente de Andrade, o que incidiu no arquivo da correspondência de Mário de

Andrade,  na  pena  da  escrita  literária  e  nas  ideias  sobre  a  língua  em ambos  os  autores.

“Durante anos nenhum dos dois não escrevia poema que não submetesse à crítica do outro, e

creio  que  essa  dupla  corrente  de  juízos  muito  serviu  à  depuração  de  nossos  versos”

(BANDEIRA, 2012: 88). Considerando que estamos lidando com o maior arquivo epistolar

da língua portuguesa, uma autoria tomar o lugar primevo, na correspondência como “arquivo

de si”, refere-se não só a uma prática entre escritores que se relaciona à vida literária, como

também ao fortalecimento discursivo da função-autor  pelo arquivo.  Trocando em miúdos,

pelo  lugar  de  correspondente,  Manuel  Bandeira  e  Mário  de  Andrade  são  congregados  a

consolidar o lugar de literato na escrita de si pela troca de cartas, práxis corrente entre seus

contemporâneos, sobretudo, entre homens de letras. Consolida-se, assim, o nome de autor por

um arquivo que está para além de um agrupamento de cartas, mas um epistolário a ser lido e

estudado como monumento da literatura brasileira, aliás, é o caso desta tese, capturada pelo

efeito da projeção de uma memória do arquivo pelo autor. Mas a autoria estaria a salvo dos

modos  como  a  correspondência  funciona  discursivamente  enquanto  materialidade

significante?  

Diante  do  arquivo  monumento  e  da  autoria  monumento  que  sustenta  a

correspondência entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira,  a necessidade do recorte do

arquivo  para  proceder  o  gesto  de  análise  não  se  restringe  a  um  mero  procedimento

metodológico para atender ou legitimar uma teoria, ao contrário: em Análise de discurso é

imperioso  estabelecer  o  recorte  do  arquivo  devido  a  uma  demanda  do  discurso,  da

discursividade do arquivo, não um uso do objeto para suprir uma demanda da teoria, como na

ciência  positivista.   É inesgotável,  mesmo com o recorte proposto na tese,  a profusão de

dizeres sobre a língua nas correspondências entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Tem-

se aqui uma análise do que está materializado nas letras das cartas pelo literato (condensação

aqui de vários lugares discursivos). E essa leitura é afunilada ainda pelas discursividades que

movem o dizer da pesquisadora. 

Para  tanto,  analisaremos  sequências  discursivas  onde  habita  um  discurso  sobre  a



208

língua do/ no Brasil movido por um dizer sobre a escrita literária, dos lugares discursivos

ocupados por Mário de Andrade e Manuel Bandeira no arquivo discursivo. 

Organizamos o capítulo em cinco seções. Inicialmente, em  Nos imaginários para o

lugar de poeta brasileiro, um rapsodo da língua do/no Brasil na língua da correspondência,

leremos os efeitos produzidos pela escrita de si para o lugar discursivo de escritor, de poeta e

de literato e para um dizer sobre ofício da escrita nas cartas entre Andrade e Bandeira.  Em

seguida,  percorreremos  um  trajeto  temático,  o  qual  consiste  na  emergência  de  saberes

metalinguísticos  sobre  a  língua  do/no  Brasil,  através  do  funcionamento  do  discurso

transverso, pela emergência de outros nomes de autor para dizer sobre a língua. Deste modo,

visamos compreender as condições de produção nas quais os correspondentes e a circulação

destes saberes encontram-se inscritos.  Para tanto, o trajeto temático foi separado em duas

partes:  Atravessando a correspondência, “ismos” no discurso sobre a língua do/no Brasil

pelos  saberes  metalinguísticos e  Disputas  por  saberes  metalinguísticos  para  uma escrita

literária em uma língua nacional em formação. Esta divisão se justifica por uma disposição

para  a  leitura,  como uma forma de  lidar  com o excesso  do  comparecimento  de distintas

formas de saberes metalinguísticos na correspondência. Em Atravessando a correspondência,

analisaremos  modos  de  elencar  a  língua  no  Brasil  em  designações  como  lusitanismos,

arcaísmos,  paulistanismos  e  brasileirismos.  Em  Disputas  por  saberes  metalinguísticos,

traremos  dizeres  materializados  em  outros  instrumentos  linguísticos  sobre  a  colocação

pronominal, a fonética, a regência e a ortografia. Prosseguiremos com a análise da filiação a

uma formação discursiva positivista no literato em O império da ciência no dizer do literato

sobre a língua.  Na última seção deste capítulo,  Um futuro para a língua do/no Brasil pela

pena do literato no afeto da correspondência de Mário e Manu, articularemos a projeção de

uma memória de futuro com os efeitos de uma escrita de si pela língua da correspondência em

Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Em seguida, recuperaremos a fluência das posições

discursivas entre formações discursivas em tensão na memória da língua brasileira.

3.3.2.1)  Nos imaginários para o lugar discursivo de poeta brasileiro, um rapsodo da língua

do/no Brasil na língua da correspondência.

O que leva homens de letras, poetas, literatos, estudiosos da linguagem, a estabelecer
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correspondência,  a buscar  uma escrita  e leitura de si  no outro,  pela privacidade (suposta,

tentada, forjada)? Pergunta genérica, que deve ser respondida considerando a relação entre a

escrita  de  cartas  na  prática  da  escrita  de  si  e  o  funcionamento  do  nome  de  autor  e  a

possibilidade de trânsito em lugares discursivos no funcionamento discursivo da língua da

correspondência.  É Manuel quem inicia a troca de cartas175, afetado pela leitura dos poemas

da  Paulicéia  desvairada176 até  então  inéditos,  “exigindo[-lhes]  a  publicação  imediata”

(BANDEIRA apud MORAES, 2001: 59, 22 de maio de 1922). Irmanado à primeira carta,

envia um exemplar de Carnaval com dedicatória ao literato, conduzido pelo efeito leitor no

encontro do lugar discursivo de correspondente e de literato. Mário responde produzindo um

dizer sobre a leitura, sob os efeitos do lugar de correspondente. A escrita da carta é movida

por um efeito de releitura da poesia de Bandeira, agora lhe sendo dedicada – “saí da leitura

com a convicção profunda que o teu livro foi clarim de era nova, cantando já sem incertezas

nem rouquidões” (ANDRADE apud MORAES, 2001: 59, 6 de junho de 1922). Se o lugar de

literato ocupa Manuel Bandeira e Mário de Andrade, é a interpelação do lugar discursivo de

leitor, ou melhor, de leitor-literato, que os toma para o lugar discursivo de correspondente. A

correspondência entre literatos é gerada pelo lugar discursivo de leitor na escrita literária,

tanto pelo desejo de escrita sobre o que foi lido no outro, como pelo desejo de leitura da

escrita do outro sobre seus escritos, sobre si. É esse desejo em Mário de Andrade que nomeia

a máquina de escrever de Manuela. 

E agora já sabe: quinze minutos que seja de descanso, estou na
frente da Manuela batendo tipo sem parar. Manuela é o nome da
máquina, por causa de você. Inventei agorinha mesmo isso. Não
refleti em nada: ficou Manuela. Assim a homenagem saiu bem
do  coração.  (ANDRADE apud  MORAES,  2001:  200,  18  de
abril de 1925)

O gesto de nomear a máquina de escrever, uma continuidade do corpo do autor, com o

nome do poeta-correspondente se relaciona ao atravessamento do lugar do leitor no lugar do

literato, sobretudo, o leitor-literato. A leitura, no lugar discursivo do leitor-literato, também é

pena para o traçado da escrita do literato. Pena em duas, se pensarmos na extensão do corpo

175    Bandeira alega o desejo de já ter travado correspondência, mas só pode ensejá-la após conseguir  o endereço de
Mário de Andrade com Sérgio Buarque de Holanda. 

176Publicado às custas de Mário de Andrade em julho de 1922 pela Casa Mayença (MORAES, 2001: 59 – em nota de
rodapé à carta). 
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do escritor – máquina de escrever ou teclado de laptop ou de tela; deslizando como trabalho,

lida,  penar:  intervenção discursiva do leitor no autor.  Manuel,  leitor e escritor de Mário,

Mário, leitor e escritor de Manuel, na língua da correspondência.

Pela imagem para o lugar discursivo de poeta como rapsodo de uma poesia que canta o

novo – língua e verso (forma de cantar a língua), a clarear as letras anunciando o moderno, vai

se materializando nos correspondentes um encontro de posições discursivas para dizer sobre

um ofício do poeta moderno com a língua:

Creio  que  tens  razão  quanto  à  excessiva  musicalidade  dos  meus
versos, caí muitas vezes num domínio inteiramente musical. Agora: o
leitor está avisado que meus versos devem ser ditos. Ainda continuo
neste pensar: versos são para se dizer. O poeta é sempre um rapsodo.
Em todo caso procuro agora tirar dos meus versos essa musicalidade
demasiado objetiva, visando conservar a arte da palavra dentro dos
meios que lhe são próprios;  clareza, sonoridade falada, sentido de
dicionário etc. (ANDRADE apud Moraes: 2001, 72, outubro de 1922,
nosso negrito)

então a senha é guerra ao simbolismo? Guerra ao impressionismo?
Convém não exagerar. É inegável o elemento da música nas artes da
palavra.  Desde  que  há  som,  há  música.  E  é  inegável  também  o
elemento  imagem na música.  Senão ela seria puramente sensorial.
Para  mim  na poesia é legitimamente cabível  o efeito puramente
musical.  O  mal  do  simbolismo foi  exagerar,  abusar.  (BANDEIRA
apud MORAES, 2001: 151, 20 de novembro de 1924, nosso negrito)

Tu és  já uma esplêndida realidade para mim  … Porque és  esta
coisa extraordinária no Brasil: um poeta com grande força intuitiva,
sólida  cultura  e  com  alta  moralidade …  É  entre  nós  o  único
temperamento integralmente e harmoniosamente moderno. Todos nós
somos  mais  ou  menos  adesistas;  assimilamos  o  pensamento  e  a
técnica moderna, e artistas que sobretudo somos, demos à nossa arte
mais essa maneira de ser. Tu, não.  O verso livre moderno é o teu
único  instrumento  de  expressão  como  poeta. Terias  certamente
falhado, se tivesses nascido na geração de Bilac.  Creio firmemente
que estás vivendo a época da tua alma. Eis porque deposito tanta
fé em ti. (BANDEIRA apud Moraes: 2001: 94, 31 de maio de 1923,
nosso negrito)

Para  o  lugar  discursivo  de  poeta,  é  projetada  uma  imagem  de  rapsodo,  sempre

ressoando pela escrita de si na projeção de um imaginário para o lugar discursivo do literato

em Andrade. Um outro imaginário para a profissão de fé do poeta é materializado no poema

O trovador – “sou um tupi tangendo um alaúde” (ANDRADE, 1966: 32). 

Vale lembrar a distinção entre aedo e rapsodo, na antiguidade grega, tematizada em
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dois diálogos de Platão: Ion177 e Apologia de Sócrates178. Conforme a introdução de Jabouille

(1988) para Ion, o aedo era considerado autor de seus versos, cantando-os ao mesmo tempo

em que tocava um instrumento musical, como a lira. Já o rapsodo cantava os versos de outros

poetas, sem o apoio de um instrumento. No caso do rapsodo Ion, o canto era composto pelos

versos  do aedo Homero e  pelos  comentários  de Ion sobre  os  versos,  a  ponto  de não ser

possível estabelecer a diferença entre os poemas e os comentários. Nas distinções entre o

rapsodo e o aedo, o diálogo entre Ion e Sócrates se concentra na criação poética, como arte ou

inspiração,  ou  seja,  se  o  rapsodo  se  restringe  à  técnica  do  canto  de  versos  do  poeta,

transmitindo o pensamento e a palavra do poeta, ou se é fruto da inspiração divina, um dom

divino, que rege o que é dito e pensado pelo poeta. Sócrates defende que tanto o poeta como o

rapsodo são tomados pela  inspiração,  logo,  dotados de um dom que transcende a  arte,  a

técnica,  por ser auferido pelos deuses.  O poeta e  o rapsodo seriam acometidos pelo dom

divino, de maneira irracional179. 

Analisando  discursivamente  o  diálogo  platônico,  o  que  está  dito  sobre  um  lugar

discursivo  do  rapsodo  e  do  poeta  em  Platão  funda  um  imaginário  de  dom,  atributo

inexplicável, em latente ressoar, que se reproduz na mesma cadeia parafrástica da genialidade,

gênio da língua. Um imaginário de dom arquiteta diferentemente estes lugares: enquanto o

aedo proferiria a voz poética como lhe sendo própria, na ilusão de propriedade do dizer, o

rapsodo funciona como abrigo poético da voz do outro com a sua; ambos, no efeito de ser dito

por algo inatingível, entre os gregos, os deuses.  Destes lugares discursivos, são produzidos

sentidos na relação entre música, palavra e pensamento. No aedo, a música é significada na

expressão  do  pensamento  do  poeta  pelo  canto,  adornado  por  um  instrumento  externo  à

palavra. No rapsodo, a indistinção entre a palavra do outro e a de si se alia à representação de

um pensamento que converge o poeta e o rapsodo em um único canto. No rapsodo, a música é

a palavra, não advém de nenhum instrumento alheio à palavra. 

É essa memória da poética clássica que está materializada em Bandeira e em Andrade

ao evocar para o lugar discursivo de poeta uma imagem de rapsodo, movendo outros sentidos.

No verso de O trovador, quem fala é uma formação discursiva lusitana, por dois imaginários:

177PLATÃO. Ion. Introdução, tradução e notas: Victor Jabouille. Lisboa: Editorial Inquérito, 1988
178PLATÃO. Apologia de Sócrates. Tradução: Maria Lacerda de Souza. Ed. Cultvox – Domínio público. Disponível em:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2296
179Sócrates indaga Ion: “quando declamas adequadamente versos épicos e impressionas profundamente os espectadores
… ou estás fora de ti e a tua alma no transporte do entusiasmo?” ( PLATÃO, 1988: 57 , verso 535 b-c)
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o alaúde, instrumento utilizado pelos trovadores no que é considerado o nascimento literário

em língua portuguesa com as cantigas medievais180; o índio, no efeito de ocupante primeiro de

terras brasileiras, aculturado pela tradição do colonizador português. Nos sentidos para uma

língua originária,  vai se moldando um imaginário de rapsodo e de trovador em Mário de

Andrade,  pelo  atravessamento  do  lugar  discursivo  do  literato  com o  lugar  discursivo  do

músico. Dita em Bandeira, uma posição da poética projeta em Mário de Andrade uma imagem

para  o  lugar  discursivo  de  poeta  afetado  pelo  demiúrgico,  destacando-se  como  “coisa

extraordinária”,  “realidade  esplêndida”.  O dom passa  a  ser  discursivizado  em relação  ao

ideário de homem positivista (moral e culto), devido a uma transição da posição da poética

para a formação discursiva positivista,  que promove o efeito  de elencar características de

valor construídas para o homem positivista no poeta, aliadas ao imaginário de inspiração: “um

poeta com grande força intuitiva, sólida cultura e com alta moralidade”. Na marca do dom,

nos correspondentes, move-se uma ideia de música não como um elemento acessório, mas

uma propriedade da palavra, da língua, a ser dita pelo rapsodo moderno – “Desde que há som,

há música”. 

Nesta rede que projeta efeitos para um lugar discursivo no nome de Mário de Andrade,

o poeta estaria apto a efetuar, pelo domínio da técnica, o transporte da “sonoridade falada”

para a escrita literária, no trabalho com a matéria musical da palavra. É projetado no lugar

discursivo de poeta em cruzamento com o lugar discursivo de músico, agraciado pelo dom,

um dever de conservar a tradição da palavra poética a ser dita, cantada, em uma filiação com

um saber  da  poética,  alinhada a  um modelo  de  poesia  veiculado pela  posição-gramático:

“clareza,  sentido  de  dicionário”.  No  furo  da  poesia  idealizada  pela  posição-gramático,

comparece no literato, na mesma cadeia para explicar um próprio da língua, a “sonoridade

falada”. Inscreve-se, juntamente com a posição da poética, um saber da fonética ao promover

a ideia da sonoridade como inerente à palavra, à língua. Por sua vez, é mobilizado também um

saber advindo da Estilística, pela posição-linguista da Estilística, se considerarmos “a arte da

palavra  dentro  dos  meios  que  lhe  são  próprios…  sonoridade  falada”, gerando  um

desdobramento parafrástico de um fato de linguagem referente às leis fonéticas – próprio da

língua – sob as quais caberia ao literato uma manifestação individual, pela estilização da fala

180  Lembrando que a pedra de roseta da literatura em língua portuguesa é o Cancioneiro da Ajuda, do final do século
XIII.
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na escrita. Deste modo, em redes de sentidos que se atraem e se afastam, vão se constituindo a

posição discursiva da poética, a posição-gramático e a posição-linguista da estilística no lugar

discursivo do poeta e do literato, em laço com o lugar discursivo de músico em Mário de

Andrade. 

Ademais,  se inscreve no lugar  discursivo do poeta e do literato um imaginário de

representação do pensamento pela língua, que se desdobra na posição da poética e na posição-

gramático. Na primeira, paira sob o poeta um efeito de ser dotado de assimilar o que seria o

pensamento moderno e transformá-lo em poesia, funcionando como um porta-voz de seus

contemporâneos, no caso de Andrade, dos homens de letras e de um ideário de brasileiro; na

segunda, a posição-gramático produz sentidos no laço entre língua, povo e nação – a língua

representaria  o  pensamento  de  um povo,  daí  o  papel  da  gramática  como instrumento  de

unificação em uma língua imaginária e, por sua vez, no pensamento imaginário de um povo

imaginário, cabendo ao literato amalgamar o pensamento de um povo na produção de uma

escrita literária da/em língua nacional. Pelas duas posições, a autoria funciona de maneira

imperativa na contensão em si do discurso do outro, guardado no nome de autor.

Por  outro  lado,  um dos  efeitos  para  a  música  da  língua,  nestes  nomes  de  autor,

consiste na imagem de um poeta apto a orquestrar diversos ritmos, rimas, numa liberdade do

verso  com  a  apreensão  dos  falares  pela  escrita  do  literato.  No  dizer  sobre  o  estilo,  é

estabelecida  uma tensão  entre  as  posições  da  poética  e  linguista  da  Estilística  com a  do

gramático, na assunção pelo poeta da métrica do verso livre como “instrumento de expressão”

de uma musicalidade que seria inerente à língua, vinculada aos falares – “versos são para se

dizer”. Se da posição da poética caberia ao lugar discursivo do poeta como rapsodo por um

canto dos versos com a música da palavra somente, da posição-gramático, filiada à formação

discursiva lusitana, a fala na escrita de um poema feriria a unidade de uma língua nacional no

Brasil, enlaçada a uma língua nacional em Portugal. Neste movimento, do lugar discursivo do

poeta-rapsodo,  o  autor  deteria  o  domínio  da  pauta  da  língua,  sendo  seu  engenho  e  arte

subsumidos  então  por  uma outra  espécie  de  divino,  coroada  a  partir  do  século  XIX –  a

ciência. Vão tomando corpo outras posições, que diferentemente da posição-gramático e da

posição da poética, são atravessadas pela discursividade da ciência para dizer da língua, como

a já citada posição-linguista:

Meus poemas atuais, de 1922, para diante, são verdadeiros ensaios,
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exercícios,  estudos.  Procuro.  Julgo achar. Uma rápida alegria.  E a
dúvida. A desolação. Terrível. Escrevo muito. Tenho um livro pronto.
O Losango cáqui – impressões do mês de exercícios militares que fiz
em  agosto.  Procuro  realizar  a  poesia  mais  psicológica  possível.
Verdadeiras demonstrações práticas. Psicologia experimental.  É uma
poesia,  poder-se-á  dizer,  científica.  Não  há  verso,  palavra,
pontuação que não se justifique pela psicologia. (ANDRADE apud
Moraes: 2001, 78, 30 de dezembro de 1922, negrito nosso)

Há  qualquer  coisa  de  científico  em  sua  poesia,  pelo  menos  de
aguçadamente  inteligente…  A  prova  é  o  silogismo  regular.
(BANDEIRA apud Moraes: 2001: 81, 6 de janeiro de 1923, negrito
nosso)

para  lançar  uma reforma como a sua carece ter  um  conhecimento
mais profundamente filológico da língua … acho que seria grande
vantagem se o grande escritor fosse ao mesmo tempo um filólogo
baita. Ora isso se adquire, ciência de filólogo. Você tem de estudar a
fundo essa m. toda,  sobretudo os estudos dialetais.  Não é coisa de
outro  mundo:  é  questão  de  ser  modernista  em  linguística.
(BANDEIRA  apud  MORAES,  2001:  224,  3  de  agosto  de  1925,
negrito nosso)

Nas sequências acima, é possível notar a marca da discursividade da ciência para a

formação de um imaginário de poeta e de escritor de literatura, por meio da inscrição de uma

posição-filólogo e de uma posição-linguista da estilística no lugar do literato, pela formação

discursiva positivista. Vale trazer à baila, primeiro, uma viragem no dizer sobre a ligação entre

linguagem e pensamento, materializada nos correspondentes. Pela posição-gramático e pela

posição da poética é ventilada a relação entre linguagem e pensamento fincada no biológico e,

no  caso  da  poética,  também no divino  (já  que  o  poeta  é  o  instrumento  dos  deuses  para

enunciar o pensamento).

 Na discursividade auferida como ciências da linguagem a partir do XIX, que incide,

como  vimos,  numa  série  de  disciplinas,  é  promovida  uma  passagem  do  dizer  sobre  o

“pensamento /  mente” para o “psicológico”,  agregando ao elemento biológico o social,  o

cultural,  o  individual,  já  com  os  neogramáticos181.  É  o  que  move  o  mestre  genebrino  a

professar: “Na realidade, tudo é psicológico na língua, inclusive suas manifestações materiais

e  mecânicas,  como  a  troca  de  sons”  (SAUSSURE,  2006:  14).  Neste  dizer,  é  formada  a

181 Contudo,  não se  trata de uma ruptura estanque entre  as  posições discursivas e a constituição dos campos ditos
científicos em relação a um 'pré'-científico, já que o discurso funciona no transitar, no ir e vir.   
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Estilística, uma “discipline intermédiaire entre la psychologie et la linguistique”182 (BALLY,

1909: 13), estabelecendo uma correspondência entre os fatos expressivos da língua com os

fatos psicológicos,  ambos compreendidos como fatos de linguagem, o que não significa um

foco no individual em detrimento do coletivo.  Conforme Chiss e Puech (1995), “En lieu et

place  du  dualisme  de  l'individuel  et  du  collectif,  on  peut  poser  avec  Bally  une  triple

inscription de la subjectivité, de la singularité, de la individualité dans le langage, la langue et

la parole” (CHISS, PUECH, 1995: 101)183. Na Estilística, ao professar o que há de subjetivo

na linguagem, leva-se em conta que uma determinada comunidade linguística é afetada pelo

indivíduo justamente pela inscrição do indivíduo na comunidade, ou seja, um fato expressivo

e um fato psicológico são possibilitados na relação entre o subjetivo e o coletivo. Uma outra

disciplina também é atravessada pelo dizer da psicologia na linguagem, a filologia. No Brasil,

como já foi citado, Guimarães (1996) afirma que duas obras instauram a filologia sobre a

língua do/no Brasil:  o  Dialeto caipira,  de Amadeu Amaral  (1920) e o  Linguajar  carioca

(1922), de Antenor Nascentes. No atravessamento da psicologia na filologia brasileira, são

forjadas ideias e saberes linguísticos para a língua que flecham o lugar discursivo do literato

em Andrade e Bandeira, como as veiculadas em Amaral:

Passando para o Brasil, a língua teve que submeter-se a outro ritmo,
determinado por condições fisiológicas e psicológicas diversas: era o
suficiente para quebrar a continuidade das leis de atração que agiam
em Portugal. (AMARAL, 1920:5)184

Em Bandeira e Andrade,  é projetado um imaginário para o ofício do poeta com a

língua também fincado no saber  científico  sobre  a  língua e  sobre  a  literatura,  o  que  nas

sequências acima se materializa nos saberes da psicologia, da filologia, da linguística e da

estilística, ou melhor, do atravessamento do científico no campo dos estudos da linguagem

(incluindo, a literatura), como guias para a escrita poética. No nome de Mário de Andrade, é

projetado para o lugar discursivo de poeta por um saber científico, em uma imagem de si

como autor de “uma poesia, poder-se-á dizer, científica”, efetuada a partir de estudos sobre as

disciplinas da linguagem, pela formação discursiva positivista. O procedimento científico, que

legitima determinados  saberes  como disciplina  científica,  afeta  a  relação do autor  com a
182 “disciplina intermediária entre a psicologia e a linguística” (tradução nossa)
183 “No  lugar  do  dualismo  do  individual  e  do  coletivo,  podemos  verificar  com  Bally  uma  tripla  inscrição  da
subjetividade, singularidade, da individualidade dentro da linguagem, pela dicotomia saussureana langue e parole”. (tradução
nossa)
184 Esta citação de Amaral refere-se à colocação dos pronomes oblíquos.
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língua: a língua é um objeto a ser experimentado para se fazer poesia,  daí a tentativa de

demonstração  da  psicologia  como  um  aspecto  da  língua,  cuja  prova  resulta  no  poema-

“Procuro realizar a poesia mais psicológica possível. Verdadeiras demonstrações práticas.

Psicologia experimental.” 

O dizer sobre a escrita literária no literato – “não há verso, palavra, pontuação que não

se justifique pela psicologia” – encontra-se na mesma cadeia parafrástica do que está dito em

Saussure, Bally e Amaral, tendo em vista que o que é considerado como propriedade da língua

é atribuído a uma manifestação psicológica, leia-se, portanto, individual e social, da língua.  O

saber da estilística ao professar o estilo como um fato de expressão individual possibilitado

por um fato de linguagem, portanto,  coletivo,  move o dizer em Bandeira,  ao projetar um

imaginário para poeta em Andrade – “coisa de científico na sua poesia”. Têm-se o encontro

da posição-filólogo com a posição-linguista da estilística na formação discursiva positivista. 

É interessante notar em Mário de Andrade que uma projeção da imagem de si para o

lugar  de  literato  encontra-se  com um dizer  do  literato  sobre um reconhecimento  de  uma

mudança em sua escrita literária a partir de 1922. É preciso compreender que tal formação

imaginária  é  dada  pelas  condições  de  produção  de  dois  acontecimentos  discursivos

produzindo  um efeito  de  discurso  fundador:  para  as  artes  no  Brasil,  A Semana  de  Arte

Moderna de 1922;  para os  estudos da língua do/no Brasil,  Antenor  Nascentes  e  Amadeu

Amaral.  Se o poeta é  imaginado como um rapsodo,  nele  falariam os  fatos  expressivos  e

psicológicos de uma sociedade pelos fatos expressivos de sua escrita, através do domínio de

uma ciência da linguagem –d “ciência de filólogo”. A ciência de filólogo se ocupa da parole

na langue, pela qual começa a ser escutada a língua do/no Brasil. Por isso, o cruzamento entre

os acontecimentos discursivos está materializado em Bandeira – “é questão de ser modernista

em linguística” –d na projeção de um imaginário para o literato, poeta, escritor, homem de

letras: “se o grande escritor fosse ao mesmo tempo um filólogo baita”. Caberia ao literato,

portanto,  o  exercício  da pesquisa filológica para  o fazer  literatura,  sendo legitimado pelo

científico,  no caso do projeto de Mário de Andrade,  uma estilização da fala  brasileira  na

escrita, passível pela fusão do filólogo no lugar do literato. 

No dizer do lugar discursivo do literato sobre esse mesmo lugar, ser modernista nas

artes equivaleria a ser modernista em linguagem, produzindo um efeito de identificação a um

dizer sobre a língua pela ciência da linguagem, no Brasil à época, a filologia.  Conforme já
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pode ser percebido pela análise das correspondências no capítulo anterior, um efeito no dizer

de si na identificação com o lugar discursivo do filólogo para a edificação do lugar discursivo

do literato não o isenta de que nesses lugares se inscrevam posições discursivas em disputa

pela língua do/no Brasil, como uma posição-gramático e uma posição-filólogo filiadas a uma

formação discursiva lusitana. 

Passemos às seções seguintes, que se configuram em duas entradas no trajeto temático,

já  que  mobilizam  diferentes  saberes  metalinguísticos:  na  primeira  seção,  analisaremos  o

comparecimento de alguns “ismos” para a língua no Brasil e em Portugal – lusitanismos,

arcaísmos,  paulistanismos  e  brasileirismos  –,  para  em  seguida  adentramos  em  saberes

metalinguísticos referentes à questão dos pronomes, da fonética, da regência e da ortografia.

3.3.2.2) Atravessando a correspondência, “ismos” no discurso sobre a língua do/no Brasil

pelos saberes metalinguísticos.

A partir de nossa análise sobre a formação de um imaginário para o lugar discursivo de

literato  vinculado  ao  funcionamento  do  nome de  autor  em Mário  de  Andrade  e  Manuel

Bandeira  nas  correspondências,  é  necessário  trazer  sequências  onde  se  encontram

materializadas discursividades sobre a língua do/no Brasil movidas pelo dizer sobre a escrita

literária. Nesta seção,  serão mobilizados os modos de como “a língua em terras brasileiras”

(MEDEIROS,  2008)  era  significada  sobretudo  pelo  lugar  de  gramático  e  pelo  lugar  de

filólogo, compreendidos como saberes metalinguísticos, já que são modos de denominar a

língua  e  alocá-la  em  instrumentos  linguísticos.  Ao  trazer  tais  saberes  metalinguísticos,

entramos no arquivo pelo trajeto temático proposto. Consoante Medeiros (2008: 2), 

No século XIX, e, sobretudo, no início do século XX, há uma intensa
produção de dicionários e de vocabulários (Nunes, 2005:43-44) que,
de uma forma ou de outra, vai trabalhando um léxico que corre em
terras  brasileiras  e  o  vai  significando  como  brasileirismos,
regionalismos, barbarismos, por exemplo. Várias são as denominações
e vários os seus sentidos. (MEDEIROS, 2008:2)

Uma  primeira  entrada  pelo  trajeto  temático  se  refere  ao  comparecimento  de

“lusitanismos”, “paulistanismos”, “arcaísmos” e “brasileirismos” no dizer do lugar discursivo

do literato sobre a língua. Comecemos inicialmente pela emergência de “lusitanismos” no
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discurso  sobre  a  língua  do  lugar  do  literato,  pelo  qual  foram  recortadas  as  seguintes

sequências: 

Influência  lusitana.  De  fato.  Não  desaparecerá,  creio,  porque  se
apóia em fundamentos estéticos. Não renuncio a uma infinidade de
recursos expressivos do português moderno e arcaico. O essencial
é que apareçam na linguagem como recursos de expressão artística.
Demais,  vocês  do  Sul  tiveram  o  alemão  e  o  italiano  para
contrabalançar a influência lusa: o Norte ficou mais português. (…)
Pois em Pernambuco só se diz uma tapa. E vocês dizem um tapa, mas
'um tapa' valente ainda é para vocês 'uma tapona'.  A tapa dos meus
versos é provincianismo e não lusitanismo. Faça o favor também de
isentar de influência lusa a 'Paráfrase de Ronsard'.  Quis transpor à
língua  portuguesa  o  sabor  arcaico  do  original  francês.
(BANDEIRA apud MORAES, 2001: 165, 27 de dezembro de 1924)

Dos  versos  metrificados  que  inda  guardo  inéditos,  muita  coisa  é
nacionalista  e  até  regionalista.  (...)  A  toda  hora  me  escapam
lusitanismos substituíveis. É natural. Se lembre que faz 32 anos que
escrevo  português.  São  os  meus novos  vícios  de  linguagem.
(ANDRADE  apud  MORAES:  183,  25  de  janeiro  de  1925,  grifo
nosso).

Estou exagerando e pensando só na 'Evocação' e no 'Quando a minha
irmã morreu'. Outra delícia silenciosa. Só não gosto daquele 'para o pé'
que você botou, talvez pra evitar a repetição de 'para junto' que vem
dois versos depois. 'Para o pé' é horrível. Deve de ser lusitanismo.
(ANDRADE apud MORAES, 2001: 232,  13 de setembro de 1925,
grifo nosso)

É preciso  trazer  os  sentidos  para  lusitanismos  que  circulavam,  então,  de  modo  a

compreender o funcionamento do discurso transverso no literato, ao falar de lusitanismos.

Embora se encontrem inscritos nas gramáticas e em tratados filológicos vinculados a autores

portugueses ideias sobre brasileirismos, não foram encontrados dizeres sobre lusitanismos,

por exemplo,  em Leite de Vasconcelos e Candido Figueiredo. Justamente,  não caberia do

lugar  discursivo  do  filólogo  preso  à  formação  discursiva  lusitana  veicular  um  saber  no

legitimado português lusitano por um apêndice de si mesmo. Ou seja, pelo lugar discursivo do

filólogo lusitano, brasileirismo pode ser compreendido como um apêndice à língua portuguesa

europeia,  mas  não  seria  passível  formular,  nesta  formação  discursiva,  um  lusitanismo

acessório a uma língua brasileira, muito menos, uma possibilidade de uma língua brasileira.

Mas o termo comparece no lugar discursivo do gramático e do filólogo brasileiro em três

nomes de autor: Eduardo Carlos Pereira, João Ribeiro e Antenor Nascentes. 
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Brasileirismo são termos e phrases peculiares ao portuguez fallado
no  Brasil. Dá-se  o  nome  de  lusitanismos ás  peculiaridades  do
portuguez  fallado  em  Portugal.  Não  são,  por  certo,  viciosas  as
peculiaridades nacionaes que se realizam dentro das leis da analogia
grammatical.185 (PEREIRA, 1917: 264, grifo nosso)

Em geral todas as mutilações por amor da vernaculidade (ou antes do
portuguesismo)  envolvem  qualquer  sacrifício  d’alma,  destrói  os
meios-tons,  e  os  matizes  criados  sob  a  luz  e  céu  americano.  (…)
Estamos,  assim,  caminhando,  como galés,  por  uma  diagonal  entre
duas forças que nos solicitam para rumos diversos: o 'americanismo',
espontâneo,  incoercível,  natural  e  o  'portuguesismo'  afetado  e
artificioso.186 (RIBEIRO  apud  PINTO,1981:  35-36  [1921],  grifo
nosso)

No numeral 14, se diz quatorze por sentir-se bem viva a composição
(4 e  10),  dizendo catorze por lusitanismo a classe  culta,  que vê
assim  escrito  em  vocabulários  e  em  autores  portugueses.
(NASCENTES, 1922: 44, grifo nosso)

Assim, no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, diz-se: ouro, couro,
Douro, louro, mouro, besouro, tesouro, estouro, etc. E acoitar, afoitar,
biscoito, coisa, doido, dois, foice, coice, moita, noite, toicinho etc. Os
pedantes por lusitanismo dizem dous,  cousa,  toicinho,  oiro, loiro,
etc.  Os  escritores,  sobretudo  por  motivos  estéticos,  alternam.
(NASCENTES, 1922: 44, grifo nosso)

Cuervo explia esta mania esdrúxula pelo  pedantismo de querer  dar
ar científico e campanudo aos vocábulos. Morel-Fatio, Romania, VIII
60, considera exemplos de falso purismo, pois o esdrúxulo passa por
mais elegante. (NASCENTES, 1922: 44, grifo nosso)

 Em Pereira, tomando espaço em um dos instrumentos linguísticos de maior circulação

no  Brasil  até  a  NGB,  a Grammatica  Expositiva,  brasileirismos  e  lusitanismos  são

conceituados em relação à língua falada em cada nação, considerados fatos de linguagem

expressos pelos falares em determinada sociedade187. No entanto, há um lugar na Grammatica

de  Pereira  para  os  “brasileirismos  viciosos”  e  não  para  lusitanismos  viciosos,  já  que  o

lusitanismo não seria estranho à língua portuguesa na posição-gramático e na posição-filólogo

filiadas à formação discursiva lusitana. Logo, lusitanismo estaria incólume do erro, do vício,

185PEREIRA, Eduardo Carlos. Grammatica expositiva curso superior. 6ª ed. São Paulo: Weiszflog Simões, 1917, 264.
186RIBEIRO, João. A Língua Nacional [1921]. In: PINTO, Edith Pimentel. O português do Brasil. Textos críticos e teóricos
II - 1920/1945 – Fontes para a teoria e a história. Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos, 1981, 35-36.
187Embora não seja atribuído o lugar de vício de linguagem para brasileirismo e lusitanismo na conceituação, é aberto um
furo para o que é alocado como erro e vício pelo gramático, já que, o exemplário para os “brasileirismos viciosos” é o mesmo
que forma o “brasileirismo” como vício de linguagem na edições anteriores da Grammatica Expositiva. Vale notar também
que o termo lusitanismo não comparecia nas edições anteriores. 
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ainda que seja necessária esta categoria para dizer da presença do português europeu falado na

língua do/no Brasil, na tensão promovida pela inscrição no lugar discursivo do gramático da

posição-filólogo e da posição-gramático na formação discursiva lusitana. 

Já em João Ribeiro, “portuguesismo” é um desdobramento em uma outra denominação

para “lusitanismo”, significando no sarcasmo e na desidentificação a uma rede de sentidos de

defesa de uma língua vernácula e heroica de além-mar. Pode-se ler na análise de Mariani188

sobre a redação do código civil por Ernesto Carneiro Ribeiro e Ruy Barbosa que essa língua

imaginária heroicizada atravessa o lugar discursivo do filólogo brasileiro por uma posição-

gramático filiada à formação discursiva lusitana no discurso sobre a língua do/no Brasil. No

embate  com  a  formação  discursiva  lusitana,  em  João  Ribeiro  passam  a  circular  saberes

linguísticos filiados à formação discursiva brasileira,  pela inscrição da posição-filólogo no

lugar discursivo do gramático brasileiro. “Lusitanismo ou portuguesismo”, nesta formação

discursiva brasileira, marca uma inversão de sentidos de “brasileirismo vicioso”, possibilitada

pelo funcionamento da paráfrase no discurso. Sob a marca da blague está um imaginário de

purista, de homem culto afetado por uma tentativa de representação de uma fala imaginária

lusitana.  

Em Nascentes, pel'O Linguajar carioca189, o mesmo imaginário comparece para o falar

de um homem culto na capital brasileira de então, significando lusitanismo na boca de um

pedante, em um imaginário de uma pseudo “classe culta” brasileira. Pedantismo se desdobra

de  duas  formas  para  o  lugar  discursivo  do  intelectual  brasileiro  em  formação:  em  um

imaginário de “falso purismo”, na cadeia de lusitanismo pela posição-filólogo na formação

discursiva brasileira; em um imaginário de “querer dar ar científico”, em uma rede que se

embate a uma possibilidade do circular um saber científico neste lugar ainda em formação,

ferindo,  de  certa  maneira,  o  lugar  discursivo  do  filólogo  filiado  à  formação  discursiva

positivista.  Seguindo  na  teia  de  pedantismo  em paráfrase  com lusitanismo  pela  posição-

filólogo,  na  formação  discursiva  brasileira,  deve-se  considerar  que  uma  outra  posição

mobiliza um imaginário para o lugar discursivo do intelectual brasileiro na projeção da França

como  modelo  civilizatório.  Assim,  se  um imaginário  de  homem culto  era  idealizado  na

188MARIANI, B.  S.  C.  A redação do código civil:  polêmica linguística,  jurídica ou política? Rui Barbosa e Ernesto
Carneiro Ribeiro. In: Lagares, Xoán Carlos; Bagno, Marcos. (Org.). Políticas da norma e conflitos linguísticos. 1ed.São
Paulo: Parábola Editorial ; Xunta de Galicia, 2011, v. 1, 237-258. 
189NASCENTES, Antenor. O linguajar carioca. Rio de Janeiro: Sussekind de Mendonça, 1922.
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civilização  francesa190,  lusitanismo  representaria  um  falsete  linguístico  para  uma  “classe

culta”  brasileira  ainda  em desenvolvimento  e  em busca  de  um nacional,  sob a  marca  da

colonização  portuguesa  e  de  um Portugal  que  não  era  mais  modelo  de  civilização.   Tal

imaginário de um civilizatório pela França vai fluindo entre lusitanismo e pedantismo para o

lugar discursivo do intelectual brasileiro por um lugar discursivo do colonizador francês em

encontro com a posição-filólogo em ruptura com a formação discursiva lusitana, mas ainda no

efeito de colonização na memória da língua brasileira.

No  lugar  discursivo  do  literato,  em  Lima  Barreto,  essa  recusa  gera  um  ensaio

intitulado Lusismo191, para falar da afetação nos homens de letras no Brasil de “uma nefasta

influência dos portugueses”, que incidiria na escrita literária produzida no Brasil – “ajeita-se o

modo de escrever  deles,  copiam-lhes  os  cacoetes,  a  estrutura da frase” (BARRETO apud

Pimentel, 1981: 393-394). No entanto, em Nascentes, se inscreve uma outra posição para falar

de  um transporte  de  um fato  expressivo  da  fala  –  lusitanismo -  para  a  escrita,  no  lugar

discursivo do literato,  numa filiação à  Estilística – “Os escritores,  sobretudo por  motivos

estéticos,  alternam”.  No  caminho  traçado  por  uma  discursividade  sobre  lusitanismos  /

portuguesismo / pedantismo, é estabelecida no nome de autor uma tensão entre três formações

discursivas, nas quais transitam posições: de um lado, no lugar discursivo do gramático e do

filólogo, uma posição-gramático e filólogo filiadas à formação discursiva lusitana; de outro,

no  lugar  discursivo  do  filólogo  e  do  literato,  uma  posição-filólogo  filiada  a  formação

discursiva brasileira atravessada por uma outra posição discursiva do colonizador francês na

formação que lança um imaginário da França como modelo de civilização. 

Cabe  trazer  também  os  sentidos  circulantes  em  “provincianismo”.  Ao  classificar

“provincianismo”, é veiculada na Grammatica de Pereira (1917) uma ideia de variedade de

falares conforme as regiões diferentes da metrópole, tanto no Brasil como em Portugal, onde

se inscreve uma posição-filólogo no lugar  discursivo do gramático.

No Dicionário da Língua Portuguesa de Rocha Pombo (2011 [1914]), “Provincianismo

é termo, ou expressão usada na província, ou fora do grande centro de cultura onde se fala

190 De certo modo, esse imaginário de satirização do homem culto brasileiro lembra os personagens burgueses de Molière,
buscando imitar os padrões da nobreza, inclusive, seus trejeitos de fala. Ademais, cabe trazer que o filólogo lusitano Leite de
Vasconcelos produziu e traduziu boa parte de sua obra para o francês, a ponto de um filólogo brasileiro, Antenor Nascentes,
citar um filólogo português em francês na obra citada. As línguas legitimadas para se produzir um saber científico eram o
francês e o alemão, não o português.

191BARRETO, Lima. Lusismo (s.d.) In: PINTO, Edith Pimentel.  O português do Brasil. Textos críticos e teóricos II -
1920/1945 – Fontes para a teoria e a história. Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos, 1981, 393-394.
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bem a língua” (ROCHA POMBO, 2011: 358 [1914]) – está assinalada uma segregação entre a

fala da província e a fala da metrópole, estabilizando um efeito de bem falar ao homem culto

e  letrado  da  metrópole  e  um imaginário  de  fala  particular,  torta  e  errada  ao  homem da

província, destituído de cultura e de belas letras por estar imerso em uma região significada

fora da cultura, da civilização. Em contrapartida, há um transbordamento no discurso sobre a

língua falada em “provincianismos”, materializado, por exemplo, em Leite de Vasconcelos

(1985)192, no excesso de divisões e distinções de falares conforme as regiões em Portugal. 

Assim,  na  posição-filólogo,  a  província  é  projetada  como  menos  evoluída  que  a

metrópole,  numa materialização do determinismo no discurso sobre a língua pela formação

discursiva positivista. É interessante notar que “provincianismo” se aplica tanto ao falar em

regiões periféricas de Portugal e do Brasil, promovendo de certa forma um reconhecimento

como  língua  dos  falares  vindos  de  pessoas  letradas  nas  metrópoles  brasileiras.

Provincianismos em Portugal, provincianismos no Brasil, de certo modo, há um escape na

posição-filólogo no lugar discursivo do gramático e do filólogo no estabelecimento de um

dizer sobre diferentes falares conforme cada nação. Ou seja, cada nação demanda uma língua,

pela unidade. Tal posição-filólogo move um dizer sobre a língua pelo científico, por meio de

uma  posição-naturalista.  Deste  modo,  vai  se  instalando  a  formação  discursiva  positivista

nestas posições para denominar “provincianismo”.

Vale  destacar  que  provincianismo  é  significado  como  vício  de  linguagem quando

marcado  na  fala  de  um  “culto”  ou  letrado  –  Provincianismo  pelo  dizer  do  gramático

provocaria “obscuridade, e torna-se vicio entre pessoas cultas” (PEREIRA, 1917: 265).  Ou

seja, o movimento imaginário da língua esperado na posição-gramático e na posição-filólogo

por uma formação discursiva positivista seria a influência da língua da metrópole na língua da

província, isto é, de uma língua imaginária alocada como mais evoluída (da língua do culto,

do homem de letras, do escolarizado) em uma língua imaginária significada como menos

evoluída (a língua do interiorano, do homem do campo, do analfabeto). Contudo, a língua

acontece no furo da expectativa do gramático e do filólogo filiados à formação discursiva

positivista e lusitana. Para dar conta do fluir da língua do lugar discursivo do gramático, a

marca da língua do iletrado na língua do homem culto é dita  como ferida,  pela posição-

192LEITE DE VASCONCELOS, J. Opúsculos VI- Dialectologia (Parte II). Org: CINTRA, Maria Adelaide Valle. Lisboa:
Imprensa  Nacional,  Casa  da  Moeda,  1985,  2ª  ed.  disponível  em:  http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-
digital-camoes/explorar-por-autor.html?aut=183
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gramático e pela posição-filólogo nestas formações discursivas lusitana e positivista: a ferida

e a doença no falar são classificadas então como vício, vício de linguagem.

Em Andrade e em Bandeira, através do fluir na língua da correspondência, diversos

são os sentidos que circulam para uma “influência lusitana” na escrita do lugar discursivo do

literato brasileiro. Retomemos trechos das sequências:

Influência lusitana.  De fato. Não desaparecerá, creio,  porque se
apóia em fundamentos estéticos. Não renuncio a uma infinidade
de recursos  expressivos  do português  moderno  e  arcaico.  O
essencial é que apareçam na linguagem como recursos de expressão
artística.  ...  A  tapa  dos  meus  versos  é  provincianismo  e  não
lusitanismo.  Faça  o  favor  também de  isentar  de  influência  lusa  a
'Paráfrase de Ronsard'.  Quis transpor à língua portuguesa o sabor
arcaico  do  original  francês. (BANDEIRA apud  MORAES,  2001:
165, 27 de dezembro de 1924)

Dos  versos  metrificados  que  inda  guardo  inéditos,  muita  coisa  é
nacionalista  e  até  regionalista.  (...)  A  toda  hora  me  escapam
lusitanismos substituíveis. É natural. Se lembre que faz 32 anos que
escrevo  português.  São  os  meus novos  vícios  de  linguagem.
(ANDRADE  apud  MORAES:  183,  25  de  janeiro  de  1925,  grifo
nosso).
'Para o pé' é horrível. Deve de ser lusitanismo. (ANDRADE apud
MORAES, 2001: 232, 13 de setembro de 1925, grifo nosso)

Em Mário de Andrade,  um imaginário de unidade nacional,  ainda que no dialeto -

“muita  coisa  é  nacionalista  e  até regionalista”,  marca  na  preposição  “até”  um  dizer  da

posição-filólogo na formação discursiva lusitana no lugar do literato. Por outro lado, no efeito

leitor em Andrade, lê-se um criticar o apêndice lusitano em um dizer sobre a escrita literária

do correspondente - “Para o pé é horrível, deve ser lusitanismo”, que ressoa em um dizer de si

sobre a própria poesia – “lusitanismos substituíveis”. Fala no literato uma contraidentificação

a um efeito de lusitanismo promovido do lugar discursivo do gramático, no qual circula uma

imagem para o lugar do intelectual brasileiro em uma subserviência à matriz colonizadora

portuguesa,  como  analisamos  anteriormente.  Têm-se  então  uma  disputa  entre  um  lugar

discursivo do literato e o lugar discursivo do gramático pelo saber metalinguístico, disputa

esta  que  é  um  efeito  da  luta  entre  uma  formação  discursiva  brasileira  e  uma  formação

discursiva lusitana na memória da língua brasileira. Com isso, no lugar discursivo do literato

ocorre  um deslocamento  do dizer  do gramático sobre lusitanismos,  formulando um outro

saber metalinguístico: lusitanismos entra na mesma rede parafrástica de vícios de linguagem
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em Mário de Andrade – os lusitanismos são os “novos vícios de linguagem” do literato. Em

contrapartida, uma língua também flui em lusitanismo, fugindo do controle do literato – “a

toda hora me escapam lusitanismos substituíveis”.  Se para o lugar discursivo do literato em

Mário de Andrade, é projetada uma imagem de si no negar o purista, também o literato não

diz de si como provinciano: o literato é imaginado no lugar de quem tem o dom de orquestrar

falares  alheios na escrita  literária,  pela  ciência  do estilo,  através  da inscrição da posição-

filólogo e da posição-linguista da Estilística filiada à formação discursiva positivista. Deste

modo, uma posição-filólogo encontra com uma posição-linguista da estilística e transita para

uma formação discursiva brasileira.

Em  outra  direção,  pode-se  ler  no  literato  um  reconhecimento  de  uma  marca  do

“português” como língua de escrita, marca esta dita como “natural”. No reforço do lugar do

literato  por  uma  ilusão  de  controle  da  língua  pelo  científico,  comparece  uma  posição-

naturalista para dizer sobre o estilo  do literato na língua lusitana:  “é natural”,  inscrita na

formação discursiva positivista em encontro com a formação discursiva lusitana. Seguindo

nestes efeitos e movendo outros, em Andrade, um dizer sobre “novos vícios de linguagem” na

escrita do lugar discursivo do literato é produzido pelo cruzamento do imaginário de dom e

com o imaginário de científico.  Nos efeitos para o estilo do lugar discursivo do literato, os

vícios de linguagem se encontram em paráfrase com lusitanismos, por uma posição-filólogo

que migra para a formação discursiva brasileira. Com isso, no lugar discursivo do literato em

Mário  de  Andrade,  a  posição-filólogo  se  enlaça  a  posição-naturalista,  estabelecendo  uma

tensão por transitar entre a formação discursiva brasileira e a formação discursiva lusitana,

atravessadas por uma formação discursiva positivista dominante.

Desta maneira, “lusitanismo” no lugar discursivo do literato é considerado como vício,

algo alheio à língua do/no Brasil que pode ser descartado e extirpado da escrita literária, na

inscrição de uma posição-filólogo filiado à formação discursiva brasileira. É o que se pode ler

em Mário de Andrade: “Para o pé é horrível, deve ser lusitanismo” e em Bandeira “faça o

favor de isentar de influência lusitana a Paráfrase de Ronsard.” Por outro lado, em Bandeira,

no  dizer  do  literato  sobre  o  que  seria  seu  estilo,  a  posição-filólogo  se  move  em  duas

formações:  uma  posição-filólogo  que  produz  um  efeito  do  erro  para  o  regional  –

“provincianismo” – pela formação discursiva lusitana; em contrapartida, uma posição-filólogo

transita para formação discursiva brasileira, já que o que é dito como provincianismo seria
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constitutivo de uma escrita literária em língua nacional brasileira – “A tapa dos meus versos é

provincianismo e não lusitanismo”. Em Bandeira, no dizer sobre a própria escrita pelo efeito

leitor  de  si,  ressoa  em  “influência  lusitana.  De  fato”  uma  posição-filólogo  na  formação

discursiva lusitana. 

Além disso, para o lugar discursivo do literato em Bandeira, é projetado um efeito de

ocupar um lugar de quem pode se apropriar, pela ciência do estilo, de uma língua alheia dita

como provincianismo para compor versos de uma poesia imaginada como sua, reunida através

do funcionamento da autoria no nome do poeta. Do lugar do literato, uma ilusão de controle

da  língua  se  dá  por  um domínio  da  ciência  do  estilo,  “O essencial  é  que  apareçam  na

linguagem como recursos de expressão artística.” Tal efeito de pertença a uma ciência do

estilo no literato é provocado pela posição-filólogo e pela posição-linguista da estilística na

formação discursiva positivista. 

Assim,  em Bandeira,  pela  projeção  de  uma imagem de  si  no  lugar  discursivo  do

literato, comparece um imaginário do francês como uma língua matriz de cultura imaginária,

que ressoa em um efeito para o lugar discursivo de intelectual e dos homens de letras no

Brasil sob modelo de civilização francês, por um lugar discursivo do colonizador francês.  É o

que se pode ler  em: “Faça o favor também de  isentar de influência lusa a 'Paráfrase de

Ronsard'.  Quis transpor à língua portuguesa o sabor arcaico do original francês.” No

dizer do literato sobre a escrita literária, uma tensão se estabelece pelo trânsito da posição-

filólogo em duas formações discursivas, a lusitana e a da brasileira para dizer sobre a língua,

em confronto com um lugar discursivo do colonizador francês. Se na posição-filólogo filiada

a formação discursiva brasileira nem a “influência lusa”, nem um “sabor arcaico do original

francês”  são  significados  como  pertencentes  a  língua  do/no  Brasil,  por  outro  lado,  pela

denominação  “língua  portuguesa”,  a  posição-filólogo  transita  para  a  formação  discursiva

lusitana pela evidência no nome “portuguesa” ao invés do nomear a língua como brasileira. A

posição-filólogo flui entre a formação discursiva lusitana e a formação discursiva brasileira e

entra  em choque com um lugar  discursivo  do colonizador  francês:  tal  “sabor  arcaico  do

original  francês”  na  escrita  do  literato  não  estaria  marcado  na  língua  portuguesa,  nem

lusitana, nem brasileira. 

Para seguir na tensão discursiva em Bandeira, recuperemos um trecho da sequência:

“não renuncio a uma infinidade de recursos expressivos do português moderno e arcaico. O



226

essencial é que apareçam na linguagem como recursos de expressão artística.” Cabe trazer

sentidos que circulavam para português arcaico e português moderno. Citado por Sousa da

Silveira, Leite de Vasconcelos, no lugar do filólogo filiado à formação discursiva lusitana,

distingue dois períodos para a língua portuguesa: um protoportuguês, arcaico, do século IX ao

XVI, deste século em diante, o português moderno. É esta a diferença entre português arcaico

e moderno aliada ao “sabor arcaico do original francês” que comparece em Bandeira no lugar

discursivo do literato pela identificação: o literato precisaria de uma língua de tradição,  o

português europeu e o francês. Por isso, se materializa no literato uma imagem de si nesta

rede: “não renuncio”.  O português é tomado então como língua de tradição que dá corpo à

escrita, diferentemente de uma “influência lusa” no dizer sobre o poema ou “lusitanismos

substituíveis” conforme analisamos. 

No entanto, uma imagem de si também projeta no literato um dizer sobre a própria

escrita de versos em uma marca do “provincianismo”, do que é dito pela posição-filólogo

como um dialeto brasileiro. Então, o literato estaria apto a efetuar um transporte entre línguas,

significando como matéria para “expressão artística”, para estilo, o que é posto como língua, o

“português moderno e arcaico” e o “original francês,  e o que é posto como particularidade,

dialeto, “provincianismo”. Daí um efeito de ser mediada pelo literato a transição do que seria

um fato coletivo para o individual, por conta da inscrição do particular no coletivo, do dialeto

na língua nacional, advindo da posição-linguista da estilística.  Continuam materializados, no

dizer do literato em Bandeira, saberes da Estilística sobre o uso de fatos expressivos para a

constituição  de  um estilo  de  escrita  literária,  no  encontro  com um saber  do  filólogo  na

formação discursiva lusitana e positivista.

Prosseguindo com o trajeto temático, de modo a verificar o que é discursivizado como

estranho  familiar  na  língua  em  terras  brasileiras  –  dialeto  brasileiro,  brasileirismo,

provincianismo, paulistanismo, etc – analisaremos o comparecimento desses termos como um

modo de escrever pelo dizer do literato, seguem as sequências discursivas: 

Você diz por exemplo que eu em vez de  escrever brasileiro estou
escrevendo  paulista.  Injustiça  grave.  Me  tenho  preocupado  muito
com  não  escrever  paulista e  é  por  isso  que  certos  italianismos
pitorescos que  eu  empregava  dantes  por  pândega,  eu  comecei  por
retirar todos da minha escrita. Mais tarde vamos a ver o que a gente
pode  aproveitar  deles.  Por  enquanto  o  problema  é  brasileiro  e
nacional. Agora você deve ver que pequenas  diferenças entre falar
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duma pra outra região brasileira são fatais não só de pronúncia
como  de  sintaxe. Em  todos  os  países  grandes  se  dá  e  até  nos
pequenos.  Diferenças  léxicas  e  sintáticas.  Não  estou  escrevendo
paulista não. Ao contrário.  Tanto que fundo na  minha linguagem
brasileira de  agora  termos  do  Norte  e  do  Sul.  (ANDRADE apud
Moraes: 2001, 182, 25 de janeiro de 1925, negrito nosso)

Tem uma coisa francamente ruim, - rũi – a epístola às Amazonas. Não
percebi a sua intenção escrevendo em arremedo de clássico. Aquilo
está  de  uma  paulificação  horrorosa.  O  seu  'vernáculo' não  tem
sabor nenhum, nem se compreende por que cargas d'água Macunaíma
de repente dispara a escrever feito o Laudelino Freire. (BANDEIRA
apud MORAES, 2001: 358, 31 de outubro de 1927, negrito nosso)

Quanto  ao  caso  da  'Carta  pras  icamiabas',  tem  aí  um  milhão  de
intenções. As intenções justificam a carta porém não provam que ela
seja  boa,  é  lógico  e  reconheço.  Primeiro:  Macunaíma  como  todo
brasileiro que sabe um poucadinho, vira pedantíssimo.  O maior
pedantismo  do  brasileiro  atual  é  o  escrever  português  de  lei:
academia,  Revista  de  Língua  portuguesa e  outras  revistas,  Rui
Barbosa  etc.  Desde  Gonçalves  Dias...  fiz  tudo  isso  em  estilo
pretensioso,  satirizando  o  português  nosso,  e  pleiteando
subrepticianamente  pela  linguagem  lépida,  natural [literatura]
simples,  dépourvue dos  outros  capítulos.  (ANDRADE  apud
MORAES, 2001: 359, 31 de outubro de 1927, negrito nosso)

Estou me lembrando dum fato engraçado que sucedeu comigo quando
me botei abrasileirando combativamente a minha escritura. De tanto
tomar cuidado em escrever abrasileirado e não apaulistado, cheguei
a  fugir  um  tempo  mais  de  paulistanismos que  lusitanismos
(ANDRADE  apud  MORAES:  428,  13  de  julho  de  1929,  negrito
nosso)

Me parece,  por poemas e cartas,  que à  força de quereres  escrever
brasileiro,  estás  escrevendo  paulista. A  sua  sistematização pode
levar, está levando, a uma linguagem artificial, o que é pena porque
compromete uma idéia evidentemente boa e sadia. (BANDEIRA apud
MORAES, 2001: 180, 19 de janeiro de 1925, negrito nosso)

O livro é uma mistura incrível.  Tem tudo lá dentro.  Crítica,  teoria,
psicologia  e  até  romance:  sou  eu.  E  eu  pesquisador.  Pronomes
oblíquos começando a frase, 'mandei ela', e coisas assim, não na boca
de personagens, mas da minha direta pena. Fugi com o sistema do
português. Que me importa que o livro seja falho? Meu destino não é
ficar. Meu destino é lembrar que existem mais coisas que as vistas e
ouvidas por todos. Se conseguir que se  escreva brasileiro sem ser
por isso caipira, mas sistematizando erros diários de conversação,
idiotismos brasileiros e sobretudo psicologia brasileira, já cumpri o
meu destino. (ANDRADE apud MORAES, 2001: 137, 10 de outubro
de 1924, negrito nosso)
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E o  Macunaíma  que  tem dilúvio  de  brasileirismos  de  toda  casta,
escrevi  livro.  [...]  você  nunca  viu  nem verá  em escrito  nem frase
minha,  eu dizer  que eu é  que escrevia  brasileiro e  os  outros  não.
Disso eu estava bem consciente sempre, sei que  não sou eu só que
escrevo brasileiro mas todos. (ANDRADE apud MORAES, 2001:
424, 1 de julho de 1929, nosso grifo)

Não  tolero  também  que  você  lançando  mão  a  todo  momento  de
palavras e modismos populares do Brasil venha com ‘mui difícil’
(p.156), ‘mui forte’ (p.144), ‘mui complicado’ (p.20). É possível que
num lugarzinho do Brasil alguém tenha ouvido dizer ‘mui’, sei que no
interior vivem assim algumas formas arcaizadas portuguesas, -mas
vamos e venhamos –  puro preciosismo, quando não pedantismo.
No Flexa Ribeiro eu compreendo, mas em você...!  (BANDEIRA apud
MORAES: 429-431, 13 de julho de 1929, negrito nosso)

Como se está falando dos imaginários para o lugar do literato brasileiro e sua relação

com o dizer sobre a língua do/no Brasil, é preciso compreender primeiramente o lugar de São

Paulo  na  vida  literária  brasileira,  a  partir  dos  estudos literários.  Em seguida,  buscaremos

efeitos  de  sentido  para  o  que  seriam  paulistanismos,  nos  saberes  materializados  em

instrumentos linguísticos atrelados à autoria do lugares do gramático e do filólogo. Deste

modo,  ao  percorrermos  o  trajeto  temático,  o  discurso transverso  vai  operando não só  no

arquivo mas também em nossa escrita. Feito isto, retomaremos as sequências para a análise.

 Para Antonio Candido, “paulistanismo” é um termo para classificar a vida literária em

São Paulo e as representações da sociedade paulista na literatura brasileira, pela formação de

academias literárias, sobretudo a partir do Arcadismo, culminando com o Modernismo. Sobre

o  Modernismo,  Candido  afirma:  “de  todas  as  nossas  correntes  literárias,  a  que  adquiriu

tonalidades especificamente paulistanas” (CANDIDO, 2006: 172). Entre os homens de letras

que  habitavam  um  dos  núcleos  econômicos  e  culturais  do  país,  desde  o  século  XVIII,

conforme o autor, havia uma busca por um “sentimento comum de paulistanismo à busca de

expressão intelectual” (CANDIDO, 2006: 145). Para os estudos literários, é uma forma de

pensar na “incorporação efetiva da literatura à vida da comunidade paulistana, por meio dos

padrões das classes dominantes” (CANDIDO, 2006: 166).

É  preciso  analisar  discursivamente  o  comparecimento  de  “paulistanismos/

paulistismo” no discurso da filologia brasileira. N'O dialeto caipira (1920), 

Ao tempo  em que  o  célebre  falar  paulista reinava  sem contraste
sensível,  o  caipirismo não  existia  apenas  na  linguagem,  mas  em
todas  as  manifestações  da  nossa  vida  provinciana.  De  algumas
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décadas  para  cá  tudo  entrou  a  transformar-se.  A substituição  do
braço escravo pelo assalariado afastou da convivência cotidiana dos
brancos grande parte da população negra,  modificando assim um dos
fatores  da  nossa  diferenciação  dialetal.  Os  genuínos  caipiras,  os
roceiros ignorantes e atrasados, começaram também a ser postos de
banda,  a  ser  atirados  à  margem  da  vida  coletiva,  a  ter  uma
interferência cada vez menor nos costumes e na  organização da nova
ordem de coisas. (AMARAL, 1920:1, grifo nosso)

O que  pretendemos  neste  despretensioso  trabalho (de  que pedimos
escusa aos componentes)  é - caracterizar esse dialeto "caipira", ou,
se acham melhor, esse aspecto da dialetação
 portuguesa em S. Paulo.  Não levaremos, por isso, em conta todos
os paulistismos que se nos   têm deparado, mas apenas aqueles que
se filiam nessa velha corrente popular.(AMARAL, 1920: 2, negrito
nosso). 

Para dizer sobre “paulistismo”, no lugar discursivo do filólogo se dá um deslizamento

entre  “dialeto  caipira”,  “falar  caipira”  e  “dialetação  portuguesa  em  S.  Paulo”,  ou  seja,

“paulistismo”  pode  ser  lido  tanto  “caipirismo”,  para  um  imaginário  de  fala,  no  lugar

discursivo do homem do campo, como marca de um falar no lugar discursivo do homem da

cidade na capital  paulista.  Em Amaral,  é  estabelecida uma diferença imaginária  para  tais

lugares  discursivos  pela  posição-naturalista  quanto  à  raça  em  uma  formação  discursiva

positivista193.  No  dizer  do  filólogo,  essa  discursividade  está  em um imaginário  de  que  a

presença do imigrante europeu, para a mão de obra assalariada, em substituição à escravidão

do negro, teria determinado alterações em um falar adoentado, da boca do caipira, apartado da

vida social da metrópole paulista. É o que analisam Medeiros e Mattos (2013): “tal é o efeito

da chegada da mão de obra branca e do progresso sobre a língua degenerada então falada pelo

“caipira” (idem, 2013: 253). Deste modo, o paulistismo é significado na presença da língua do

imigrante europeu, como uma força evolutiva no dialeto caipira, que tenderia a desaparecer,

devido à inscrição do filólogo no discurso naturalista e da própria constituição da filologia

pelo positivismo. Em Amaral, está materializado um imaginário do nacional – língua e sujeito

– pela escolarização, no aprendizado de um certo para a língua pela posição-gramático no

lugar  discursivo  do  professor,  o  que  também concorreria  para  uma  'evolução  linguística'

culminando no desaparecimento do “caipirismo”. Tal imaginário se dá no encontro de uma

193 Um dizer sobre a raça já veio à baila na análise na posição-filólogo no lugar do sobre a língua do/no Brasil no capítulo
anterior.
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posição-gramático com uma posição-filólogo fluindo nas  formações  discursivas  lusitana e

positivista.  Neste  processo,  haveria  o  “paulistismo”  da  metrópole  e  o  “paulistismo”  do

interior, da província, onde é alocado o dialeto caipira, eleito objeto científico pelo filólogo

em Amaral, na mesma rede parafrástica de provincianismo, contrapondo um estigma de atraso

para o interior ao progresso da capital.  Por outro lado, no lugar discursivo do filólogo, o

“caipirismo” é marcado não somente pela fala do negro e do índio, significadas na ignorância

e no atraso, mas também pela fala do italiano, fruto da imigração para o trabalho no campo,

em um duplo movimento de sentidos. Ainda que o elemento estrangeiro contribua para uma

imaginada extinção do dialeto rumo a uma língua nacional, a fala do imigrante também é

constitutiva do 'caipirismo'.

Vale dizer que reside no lugar discursivo do literato em Bandeira e em Andrade um

contraponto  entre  “brasileiro”  e  paulistismo/paulistanismo,  que  será  discutido  a  seguir.

Vejamos extratos das sequências:

Por enquanto  o problema é brasileiro e nacional. Agora você deve
ver que  pequenas  diferenças entre falar duma pra outra região
brasileira são fatais não só de pronúncia como de sintaxe.  ...  Não
estou escrevendo paulista  não. Ao contrário.  Tanto  que  fundo na
minha  linguagem brasileira de  agora  termos  do  Norte  e  do  Sul.
(ANDRADE apud Moraes: 2001, 182, 25 de janeiro de 1925, negrito
nosso)

Tem uma coisa francamente ruim, - rũi – a epístola às Amazonas. Não
percebi a sua intenção escrevendo em arremedo de clássico. Aquilo
está de uma  paulificação horrorosa. (BANDEIRA apud MORAES,
2001: 358, 31 de outubro de 1927, negrito nosso)

Estou me lembrando dum fato engraçado que sucedeu comigo quando
me botei abrasileirando combativamente a minha escritura. De tanto
tomar cuidado em escrever abrasileirado e não apaulistado, cheguei
a  fugir  um  tempo  mais  de  paulistanismos que  lusitanismos
(ANDRADE  apud  MORAES:  428,  13  de  julho  de  1929,  negrito
nosso)

Se conseguir que se escreva brasileiro sem ser por isso caipira, mas
sistematizando erros diários de conversação, idiotismos brasileiros
e  sobretudo  psicologia  brasileira,  já  cumpri  o  meu  destino.
(ANDRADE apud  MORAES,  2001:  137,  10  de  outubro  de  1924,
negrito nosso)

No lugar discursivo do literato em Andrade e em Bandeira, estão materializados dois

modos de dizer sobre “paulistanismos” em paráfrase com dizeres ventilados em Amaral e no
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efeito para lusitanismo. “Paulistanismos” no literato tanto significa no regional, no dialeto, na

mesma rede parafrástica do falar caipira em Amadeu Amaral (1920), pelo encontro de uma

posição-filólogo e uma posição-gramático nas formações discursivas positivista e lusitana; e

também na teia dos sentidos auferidos a lusitanismos aqui analisados, como pedantismo de

uma classe intelectual em formação na capital paulista, pela posição-filólogo na formação da

língua  brasileira. 

 Nos correspondentes, a tensão da língua é discursivizada como um modo de escrever,

rachado em duas faces - “abrasileirando, escrever abrasileirado”, “brasileirismos”, de outro

lado, “escrevendo paulista”, “não escrever paulista”, “que se escreva brasileiro sem ser por

isso caipira”. Em uma busca imaginária pela unidade na língua filiada a uma construção do

nacional,  no dizer sobre o escrever “abrasileirado” “sem ser por isso caipira” inscreve no

lugar  discursivo  do  literato  a  aliança  entre  a  posição-filólogo  e  a  posição-gramático

produzindo um efeito do dialeto no lugar do erro pela intersecção da formação discursiva

lusitana com a formação discursiva positivista.  

Nas sequências,  no dizer sobre “brasileirismo”, uma posição-linguista  da estilística

fala no literato, ao remeter a uma estilização literária materializada no Macunaíma do que é

tido como desvio linguístico pela posição-gramático. Um efeito para essa estilização concorre

como caminho para uma formação de uma unidade de língua nacional pela escrita cunhada no

saber  do  literato  -  “não  sou  eu  só  que  escrevo  brasileiro mas  todos”.  “Brasileirismo”,

portanto, no literato, se inscreve em um saber por um registro da língua que circula no Brasil

como exótica, desviada, “erro de português”, saber este advindo da posição-gramático e da

posição-filólogo na formação discursiva lusitana. E, ao mesmo tempo, no saber do literato

está inscrita uma posição-linguista da estilística no literato em um dizer de brasileirismo como

matéria a ser literatura, por esta posição no literato estar filiada a formação da língua do/no

Brasil. Na deriva das posições discursivas entre as formações discursivas lusitana e  brasileira

para dizer sobre a língua, também se marca a denominação “brasileiro”. Ao fazer deslizar

sentidos  para  “brasileirismo”  e  “brasileiro”,  no  dizer  do  literato  é  projetada  então  uma

memória de futuro, um por vir de um imaginário de nacional pela língua na literatura, a servir

de exemplo de língua para o lugar discursivo do filólogo e do gramático. “Brasileirismos” no

dizer  do  literato  não  macula  a  língua  literária  brasileira,  mas  confere  uma  consistência

linguística para uma literatura nacional, que passaria a ser objeto futuro do gramático como
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exemplo de escrita literária no/do Brasil. 

Nessa  teia  de  sentidos,  na  inscrição  da  posição-filólogo  no  lugar  do  literato,

“paulistanismos” encontra-se em paráfrase com o “caipirismo”,  “dialeto caipira”.  Há uma

recusa no literato então em escrever “apaulistado”,  extirpando o elemento estrangeiro que

compõe  o  dialeto  caipira  e  os  falares  dos  iletrados  na  capital  paulista  –  “italianismos

pitorescos”, divergindo de brasileirismos e do “escrever brasileiro”. Contraditoriamente, em

Mário de Andrade, ainda que significado no erro o dialeto caipira, latejando na língua “erros

diários  de  conversação”,  essa  fala  suja  seria  sistematizada  como  matéria  para  a  escrita

literária,  não  só  de  um  autor,  mas  como  marca  indelével  no  literato  brasileiro.  Na

discursividade  do  estilo  no  literato,  o  “caipirismo”  é  negado  e  incorporado,  desde  que

atravessado  pela  higienização  do  saber  do  literato  sobre  a  língua,  uma  feição  do

funcionamento da metalinguagem no saber literário sobre a língua nacional brasileira, a ser

laureada por uma escrita literária.  Por isso, comparece no literato a projeção de uma memória

de futuro para a língua do/no Brasil pela literatura, sob a pena e juízo (no dom da linguagem)

de um efeito para o literato brasileiro - “que se escreva brasileiro sem ser por isso caipira”. Ou

seja, o que se inscreve como regional, como dialeto, no encontro da posição-filólogo com a

posição-gramático - um apêndice que é comportado pela língua, mas que lhe guarda o resto, o

que cicatriza o imaginário de unidade para a língua nacional imaginária – se entrecruza no que

é dito pela posição-linguista da estilística no literato sobre a matéria linguística para se fazer

literatura no Brasil.  No efeito  de uma memória de futuro no nome de autor para o lugar

discursivo do literato brasileiro, se inscrevem, então, de um lado uma posição-gramático e

uma posição-filólogo na formação discursiva lusitana e na formação discursiva positivista, de

outro, uma posição-linguista da estilística na formação discursiva positivista em elo com uma

formação discursiva brasileira.

Na outra margem de “paulistanismos”,  fala no literato um efeito para o intelectual

purista, que se aninha parafrasticamente, ao “portuguesismo” visto em João Ribeiro ou ao

“lusismo”  em Lima Barreto,  ao  efeito  de  “pedantismo”  e  “lusitanismos  substituíveis”  no

literato.  Tal  paráfrase,  como  vimos,  se  dá  pela  posição-filólogo  na  formação  discursiva

brasileira. Ou seja, é ventilada nessa discursividade uma recusa ao homem de letras e a toda

uma elite brasileira que passa a receber a educação no Brasil, sobretudo a partir da República,

identificados à marca da colonização, idealizando em Portugal um modo de falar, de pensar,
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de escrever; elite essa concentrada na vida cultural e literária da São Paulo, capital da virada

do XX. Em contrapartida, uma formação imaginária para o lugar do literato brasileiro na teia

de uma formação discursiva brasileira194 possibilita uma desidentificação ao lugar discursivo

do  intelectual  brasileiro  como  purista,  pedante,  pela  formação  discursiva  lusitana.

Retomemos trechos da sequência:

Não  tolero  também  que  você  lançando  mão  a  todo  momento  de
palavras  e  modismos populares  do Brasil … sei  que no interior
vivem assim algumas formas arcaizadas portuguesas, - mas vamos e
venhamos  –  puro  preciosismo,  quando  não  pedantismo.
(BANDEIRA apud MORAES: 429-431, 13 de julho de 1929, negrito
nosso)

Primeiro:  Macunaíma  como  todo  brasileiro  que  sabe  um
poucadinho, vira pedantíssimo. O maior pedantismo do brasileiro
atual é o  escrever português de lei”. (ANDRADE apud MORAES,
2001: 359, 31 de outubro de 1927, negrito nosso)

 Em  Mário  de  Andrade,  é  esta  a  discursividade  que  assinala  uma  caricatura  do

intelectual purista no dizer sobre uma escrita em “português de lei” do personagem que reúne

o regional (pasteurizado) no nacional, por isto, herói nenhum, Macunaíma, na “Carta pras

Icamiabas”,  como  na  sequência  citada  acima.  No  dizer  do  literato,  quando  Macunaíma

escreve, escreve na língua do gramático lusitano, em uma paródia do dizer do gramático, onde

o  letrado  afetado  pelo  pedantismo  mora  pela  posição-filólogo  na  formação  discursiva

brasileira. E é esta mesma discursividade que dá tinta à pena crítica em Bandeira, ao taxar

uma  “paulificação  horrorosa”  na  cadeia  de  “escrevendo  em  arremedo  de  clássico”  e  do

gramático “Laudelino Freire”.  Pela  desidentificação no lugar discursivo do literato a  uma

posição-gramático  filiada  à  formação  discursiva  lusitana,  a  paulificação  é  projetada  nos

sentidos de arcaísmo, filha aplicada de uma língua mãe lusa nos áureos tempos do império

quinhentista, por sua feita, em um imaginário de homem de letras que resguardaria a flor do

Lácio pelas ideias linguísticas que dele circulam. Na escrita de si, pelo efeito leitor a crítica de

Bandeira  à  escrita  de  Andrade  materializa  o  confronto  com outra  posição,  a  posição  do

cientista  da  literatura,  ao  apontar  uma  necessidade  de  equivalência  da  característica  do

personagem  com  a  língua  em  que  o  personagem  fala  e  escreve.  Neste  sentido,  pelo

194A formação de uma autoria brasileira está relacionada à vários campos disciplinares, para além do dizer sobre a língua.
Citando brevemente, na omissão de muitos nomes contemporâneos à Mário de Andrade, têm-se: na sociologia, Sérgio
Buarque  de  Holanda,  Gilberto  Freyre;  na  música,  Villa-Lobos,  Camargo  Guarnieri;  nas  artes  plásticas,  Tarsila  do
Amaral, Anita Malfatti, Portinari, Guignard; na medicina, Carlos Chagas,  Oswaldo Cruz, dentre outros.
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funcionamento  da  paródia  em  Mário  de  Andrade,  os  efeitos  de  sentidos  que  constroem

Macunaíma  furam  a  projeção  de  uma  língua  esperada  para  o  personagem  símbolo  do

brasileiro  pela  posição  do  cientista  da  literatura  na  formação  discursiva  positivista  e  da

posição-filólogo na formação discursiva brasileira, diferentemente dos sentidos materializados

nas cartas de Sousa da Silveira e Mário de Andrade, nas quais uma posição do cientista da

literatura e filólogo se aninham a uma posição-gramático, no encontro da formação discursiva

positivista e lusitana, como analisamos.

Em Bandeira, pelo efeito-leitor, um dizer sobre o assinalar o que seria uma contradição

do  estilo  do  correspondente  no  registrar  na  escrita  o  que  é  imaginado  como  “modismo

popular” e como “forma arcaizada portuguesa”,  uma tensão atravessa,  porque constitui,  o

dizer  do  literato.  Assim,  percebe-se  nesta  sequência  também uma desidentificação  a  essa

filiação ao latim que estrutura a gramatização portuguesa e, por sua vez, também o dizer do

gramático no Brasil.  De um outro modo,  um imaginário de recusa às  “formas arcaizadas

portuguesas” é entrecortado no dizer do lugar discursivo do literato por uma posição-filólogo

e por uma posição-gramático,  por  estar alocado na escrita literária como “modismo popular”,

não como língua.  Pela mesma rede de paráfrase, arcaísmo e dialeto são discursivizados no

resquício da memória gramatical lusitana, pela formação discursiva lusitana.

Retomando a primeira rede de sentidos para “paulistanismos”, o dizer do filólogo se

ancora na língua falada no Brasil, discursivizando-a como dialeto  ou seja, situando a fala no

lugar do regional, do desvio, do erro,  do não-escolarizado pela falta em relação à língua-

matriz portuguesa, portanto do que fere um imaginário de unidade linguística nacional. Por

outro lado, no dizer do literato, “paulistanismos” ao mesmo tempo traz essa posição-filólogo

para falar do regional,  iletrado, e também da figura de um certo intelectual brasileiro,  no

imaginário de subserviência à cultura lusitana, por sua vez, à escrita na língua do gramático

filiado à formação discursiva lusitana, pelo modo de copiar – no som e na grafia – um dado

português  europeu.   Logo,  na  tensão  dos  sentidos  para  paulistanismos  em  “escrever

abrasileirado  e  não  apaulistado”,  é  encampada  a  posição-linguista  para  falar  do  estilo,

deslocando os efeitos de sentidos sobre o dialeto e os sentidos sobre pedantismo, lusitanismo

circundantes em outras posições para discursivizar a escrita, significando-a na possibilidade

de reunião de falares brasileiros em um imaginário de nacional a ser construído pela língua

literária escrita. É este o retesamento discursivo que agrega no discurso do lugar discursivo do
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literato  sobre  a  língua  distintos  efeitos  de  sentidos,  instaurados  pelas  posições  filólogo,

gramático e linguista. No transitar entre as formações discursivas, lusitana e brasileira, uma

ilusão de controle sobre a língua recai no lugar do literato, no efeito de uma propriedade da

língua de que o literato se apossa e também se integra – “fiz tudo isso em estilo pretensioso,

satirizando o português nosso,  e  pleiteando subrepticianamente pela  linguagem lépida,

natural [literatura] simples, dépourvue dos outros capítulos”. Na escrita de si no literato sobre

a  escrita  literária,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  materializa  um  efeito  de  sátira  para  o

“português de lei”, para uma língua do purista, têm-se um efeito do literato se reconhecer nele

– “português nosso”. Tal efeito da formação discursiva lusitana para a língua do/no Brasil é

reforçado pela morada da posição-filólogo lusitana e positivista no lugar do literato, o dialeto

é um objeto a ser estilizado pelo domínio do saber científico sobre uma língua que não é a

língua do literato.  O lugar  discursivo  do literato,  portanto,  é  afetado diferentemente  pelo

“português de lei” e pelo dialeto, na tensão pelo trânsito da posição-filólogo nas formações

discursivas  lusitana  e  brasileira  sobre  a  língua,  fluir  conduzido  pela  formação  discursiva

positivista dominante.

3.3.2.3)  Disputas por saberes metalinguísticos para uma escrita literária em uma língua

nacional em formação

Seguindo  pelo  trajeto  temático  com  os  saberes  metalinguísticos  que  emergem  no

discurso do lugar discursivo do literato sobre a língua pelo dizer sobre a escrita literária, serão

retomadas  sequências  de  onde  afloram  sentidos  veiculados  em instrumentos  linguísticos,

quanto à colocação pronominal, a fonética, a regência e a ortografia. Cabe dizer que alguns

destes saberes e nomes de autor no lugar do filólogo e do gramático comparecem na análise

correspondência entre Sousa da Silveira e Mário de Andrade, o que não significa que entre

Manuel Bandeira e Mário de Andrade outros efeitos de sentido circulem sobre a língua do/no

Brasil, ou ainda, que o discurso se mova em uma constância.  São estas as sequências:

Tenho tanta coisa a dizer nesse assunto que só conversando, mas uma
coisa entre muitas:  sistematicamente pões o pronome oblíquo antes
do  verbo  quando  o  brasileiro  se  caracteriza  exatamente  pela
instabilidade do tal oblíquo, ora antes, ora depois, e depois mesmo
nos casos de relativo e negativas, o que tanto horripila os galegos.
'Das pedras todas que atiram-me
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Hei de fazer um altar!'
'Foi aqui o lugar onde eclipsou-se', etc.
Na linguagem de todo o dia então!

Acho que devias andar com mais cautela, só pisando em terreno firme.
'Me deixe', bravo. 'Pra', 'pra', 'pro', bravo, sem contudo barrar o 'para', às
vezes natural e prestadio. (BANDEIRA apud MORAES, 2001: 180,
19 de janeiro de 1925, negrito nosso)

No caso do pra eis vocês dois em contradição. Você acha que estou
falando paulista. Ele acha que isso é nortista e que nós 'sulistas' (aliás
não sei de que Sul é cujo) dizemos par'alguns. Aqui em São Paulo como
em Minas e Rio a gente só diz pra alguns e duvido que Rio Grande Sul
se diga par'alguns como o homem quer. Aliás o 'pra' é empregado até
pelos  portugueses  que  jamais  falaram  para. (ANDRADE  apud
MORAES: 183, 25 de janeiro de 1925, negrito nosso).

Sou contra a sistematização pessoal voluntária. Digo ‘para’ e ‘prá’.
Grafemos ‘para’ e ‘prá’. Se houver  vitalidade nas duas formas como
inegavelmente há,  elas co-existirão.  Se o prá tiver mais seiva acaba
eliminando a outra e então sim, seria  pedantismo, arcaísmo querer
guardá-la. (BANDEIRA apud MORAES, 2001: 190, 16 de março de
1925, negrito nosso)

Quanto à abreviação da preposição “para”, comparecem no lugar discursivo do literato

saberes  da  fonética  que  circulam  no  lugar  discursivo  do  filólogo,  materializando  nas

correspondências uma disputa por sentidos para a língua do/no Brasil. É interessante notar

que em Said Ali,  em Amadeu Amaral e em João Ribeiro,  ventilam diferentes efeitos para um

saber  sobre  a  diferença  de  pronúncia  no  Brasil  e  em  Portugal,  a  prosódia  portuguesa

suprimiria fonemas, em uma fala mais ágil, e a brasileira seria mais lenta. No Dialeto caipira,

a supressão das vogais átonas internas, como em “pra”, é discursivizada na diferença entre

uma imagem de prosódia lenta e arrastada para o falar caipira, que atravancaria a 'evolução

linguística', versus uma dita “pronunciação vigorosa e rápida” (AMARAL, 1920: 4) lusitana,

que promoveria a abreviação.  Já em Said Ali – “em Portugal fala-se mais depressa, a ligação

das palavras é fato muito comum; no Brasil pronuncia-se mais  pausada e mais claramente.

Em suma, a fonética brasileira é, em geral,  diversa da fonética lusitana”. (idem, 2008: 57

[1909]). Nota-se um elo de uma posição-filólogo com uma posição-naturalista para dizer de

uma língua em evolução pela formação discursiva positivista, em Said Ali e Amaral.  Em

outra direção, em Amadeu Amaral, um imaginário de progresso adviria de uma rapidez na

expressão  que  marcaria  um maior  desenvolvimento  psicológico,  fruto  de  uma  influência
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lusitana na língua do/no Brasil, um arcaísmo, no encontro pela formação discursiva lusitana

da posição-filólogo na formação discursiva positivista com a posição-gramático na formação

discursiva lusitana.  É o que se nota também em João Ribeiro,  pela  posição-gramático na

formação discursiva lusitana, sendo conferido um sinal da pronúncia brasileira não pertencer à

língua portuguesa tanto quanto à prosódia lusitana: “Nós pronunciamos segundo a palavra

escrita,  ao passo que os portugueses dizem pussôa ou p’ssoa, e dizem muito bem, pois  a

língua  é  a  deles.  (RIBEIRO:  2008,  76  [1928]).  Quando  a  pronúncia  no  Brasil   é

discursivizada em relação à escrita, é assinalada como arcaísmo pela posição-filólogo e pela

posição-gramático na formação discursiva lusitana. O que fura no dizer do lugar discursivo do

gramático esse imaginário de no Brasil se dar uma pronúncia pela escrita é o fato de poucos

serem os letrados, os escolarizados na formação do Brasil nação. Por outro lado, em Said Ali,

a posição-filólogo pela formação discursiva positivista  marca um saber neogramatical no

trânsito  para  a  formação  da  Linguística,  que  incide  na  constituição  de  uma  geografia

linguística.  Neste  saber  no  lugar  discursivo  do  filólogo,  um fato  de  linguagem pode  ser

distinto de acordo com cada região, com cada nação. Essa possibilidade é trazida por uma

posição-filólogo na formação discursiva brasileira para dizer sobre a língua em encontro com

uma posição-linguista pela formação discursiva positivista. No confronto entre uma formação

gramatical lusitana e uma formação discursiva brasileira flechado pela formação discursiva

positivista, vai sendo constituída uma autoria  em certos nomes de autor no lugar discursivo

do filólogo e do gramático brasileiro, que atravessa a função-autor no lugar discursivo do

literato.

Bandeira,  no  efeito-leitor  para  o  lugar  discursivo  do literato,  um dizer  sobre  uma

incisão na escrita poética do outro, almejando traçar sua pena, é regido pelas discursividades

sobre a língua. O alvo dito das sequências discursivas é o poema “Reza de fim de ano”, de

Mário de Andrade, que, segundo nota da edição das  Correspondências, nunca foi publicado

(MORAES, 2001: 179). Um efeito de “terreno firme” sob o qual caminha o dizer de Bandeira

condiz com um significar a pronúncia e a grafia como fatos de linguagem: “'Me deixe', bravo.

'Pra', 'pra', 'pro', bravo, sem, contudo, barrar o 'para', às vezes natural e prestadio.” Neste

efeito para o literato como leitor, nota-se uma posição-naturalista e uma posição-filólogo na

formação  discursiva  positivista.  São  mobilizados  em Bandeira  saberes  sobre  a  língua  na

mesma  rede  de  sentidos  que  comparece  em  Said  Ali,  discursivizando  uma  realização
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prosódica no Brasil como um fato fonético que diferenciaria o modo de se falar no Brasil e o

modo de se falar  em Portugal.  Têm-se o atravessamento da posição-linguista  na posição-

filólogo,  formando  o  lugar  do  leitor-literato.  Caberia  ao  literato  então  grafar  ambas  as

realizações da fala, não como um estilo administrado por um gênio da língua, mas como um

registro pelo literato do que é considerado, pela posição-filólogo no encontro com a posição-

linguista, um fato de linguagem – “Sou  contra a sistematização pessoal voluntária. Digo

‘para’  e  ‘prá’.  Grafemos  ‘para’  e  ‘prá’.  Se  houver  vitalidade nas  duas  formas  como

inegavelmente há, elas co-existirão.” Por esta mesma discursividade segue em Bandeira um

dizer  quanto  à  colocação pronominal,  que  veicula  uma análise  de  um fato  de  linguagem

conforme a regularidade do uso no Brasil,  em um saber metalinguístico pelo encontro da

posição-filólogo com a posição-linguista. Sob este saber recai também no dizer do literato

uma posição-naturalista  pela  formação discursiva positivista,  ao materializar  um modo de

dizer sobre a língua pelo biológico – daí um imaginário de “vitalidade” para a língua. Um laço

entre  as  posições-discursivas  filólogo,  linguista  e  naturalista  habitadas  em  Bandeira  é

possibilitado  pela  inscrição  na  formação  discursiva  brasileira  e  uma  formação  discursiva

positivista.

Em contrapartida, em Bandeira, o 'pra' é dito como próprio da pronúncia brasileira, não

da portuguesa, o que distoa dos saberes metalínguísticos proferidos pela posição-gramático e

pela posição-filólogo na formação discursiva lusitana no lugar do filólogo e do gramático,

elencados anteriormente. Assim, no literato, não comparece o “prá” como um exemplo de

brasileirismo e como marca da fala lusitana no que seria o dialeto brasileiro: “Se o prá tiver

mais seiva acaba eliminando a outra e então sim, seria pedantismo, arcaísmo querer guardá-

la”. Novamente, um discurso naturalista sobre a língua se materializa no literato, mas em uma

inversão de sentidos,  pela  desidentificação à posição-gramático:  a  evolução seria  do falar

brasileiro - 'pra', ao invés do falar lusitano - para, estando o “prá” significado como arcaísmo,

pedantismo, na projeção de um imaginário evolutivo para a língua do/no Brasil. Trata-se então

de  um  duelo  entre  as  formações  discursivas  lusitana  e  brasileira  sobre  a  língua  pelo

atravessamento com a formação discursiva positivista. Neste duelo, uma memória de futuro

para a língua do/no Brasil no dizer do literato se materializa quanto ao que é classificado

como propriedade de  fala  brasileira  (a  pronúncia  mais  arrastada,  sem elipse  – 'para'),  na

projeção de um futuro “pedantismo”, “arcaísmo”. A formação discursiva brasileira para dizer
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sobre a  língua se liga então a  uma formação discursiva positivista  por um imaginário de

evolução.  

Em outra  direção,  em Mário  de  Andrade,  estão  materializados  outros  sentidos,  que

reproduzem, de certa maneira, os saberes ventilados em Amaral e em João Ribeiro. O 'pra' é

significado na mesma rede parafrástica de um arcaísmo, por uma presença da fala lusitana em

terras brasileiras – “Aliás o 'pra' é empregado até pelos portugueses que jamais falaram para”.

A marca de um arcaísmo que insiste no “pra” como algo que sempre esteve na língua lusa em

Mário  de  Andrade  se  dá  pelo  encontro  da  posição-filólogo  com a  posição-gramático  na

formação discursiva lusitana. Nesta rede, no literato se move um saber do lugar discursivo do

filólogo por este encontro de posições na formação discursiva lusitana, caracterizando um

imaginário para a fala dialetal no sul do país, pela divisão em regiões para o estudo do dialeto

produzida pelo filólogo brasileiro, como se nota em Antenor Nascentes. O sul, região capital e

cultural letrada da nação, teria o sinal da fala lusitana, numa inscrição no lugar discursivo do

literato das posições-filólogo e gramático na filiação com a formação discursiva lusitana, ou

como  vimos,  no  transito  da  posição-filólogo  para  uma  sátira  para  o  “lusitanismo”  pela

formação discursiva brasileira para dizer sobre a língua. Em um imaginário do erro para o

dialeto pela formação discursiva lusitana, pode-se ler contraidentificação no lugar do literato a

um “falando paulista”. É interessante notar um furo no dizer do literato sobre a fala e a escrita

na correspondência: se em Bandeira comparece uma posição-filólogo para dizer do estilo na

escrita pela formação discursiva positivista e pela formação discursiva brasileira para dizer

sobre a língua, é a formação discursiva lusitana que move em Andrade uma rejeição a um

“falando  paulista”,  independente  de  um  falar  lusitano  /  escrever  regido  pela  formação

discursiva lusitana. Desta forma, um dizer sobre a escrita literária, marcado pela presença do

'pra' em Mário de Andrade, é produzido diferentemente em Bandeira e em Andrade.  Assim,

nas sequências discursivas agora analisadas, as formações discursivas lusitana, brasileira e

positivista entram em choque nos nomes de autor, promovendo uma repulsa discursiva entre o

que está abrigado em cada autoria no dizer sobre a língua do/no Brasil.

Prosseguindo com a  análise  das  sequências  discursivas  recortadas  agora  a  partir  da

questão da regência no dizer sobre a escrita literária:

Tudo está em se  observar o que é psicologicamente aceitável e o
que não é. O pronome complemento pode iniciar o discurso.  Eu o
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emprego.  Ir  na cidade,  é regência perfeita. Em italiano já se  diz
'andare in cittá'. Em francês 'aller em ville'. Os portugueses dizem ir à
cidade.  Os  brasileiros:  na  cidade.  Eu  sou  brasileiro.  Não  tenho  a
mínima pretensão de ficar. O que eu quero é viver o meu destino, é ser
badalo do momento.  Minha obra toda badala assim: Brasileiros,
chegou  a  hora  de  realizar  o  Brasil.  Disse  que  me  sacrifico.
(ANDRADE  apud  MORAES,  2001:  146-147,  7  de  novembro  de
1924, grifo nosso)

Como  o brasileiro diz vou na venda, vou na cidade,  dá você para
empregar em por a sistematicamente, escrevendo (como nesta sua
última  carta)  Cheguei  na  incapacidade  absoluta  de etc.  Isto  é
positivamente errado.  O pacto da língua é chegar à incapacidade.
Você acabou com a preposição a tão simples, tão bonita, tão ágil
(nesta carta ela só aparece uma vez em ‘ao contrário’). Desculpa se
falo tão vivamente mas ando aporrinhado com isso. Às vezes ... com a
vontade de escrever sensualmente gostoso à brasileira você resvala
num  jeito  até.   (BANDEIRA  apud  MORAES,  2001:  379,  4  de
fevereiro de 1928, grifo nosso)

Tem toda razão no capítulo dos brasileirismos 'Ir na cidade' já era
sintaxe latina e passou às línguas românicas, tal qual como o iniciar
a frase com pronome oblíquo. Na balada mudei 'Vieram na vila casar'
por 'à vila' não para evitar 'vir na', mas porque 'vieram na vila casar'
parecia (parecia só) que houvesse inversão por 'vieram casar na vila', o
que  seria  pau.  (BANDEIRA  apud  MORAES,  2001:  151,  20  de
novembro de 1924, grifo nosso)

Emergindo do que é dito sobre a regência, na fricção entre duas formas – no/ao, na/à,

retorna  uma  rede  de  saberes  sobre  brasileirismos,  materializada  em  gramáticas  e  outros

instrumentos linguísticos produzidos do lugar do gramático e do filólogo, que incidem no

discurso  do  literato  sobre a  língua do/no Brasil.  Mobilizaremos  essa  rede  para  podermos

analisar as sequências discursivas.

Diversas  gramáticas  que  circulavam  nestas  condições  de  produção  alocam  em

brasileirismos  essa  forma  de  regência,  movendo  diferentes  sentidos.  Na  Grammatica

Portugueza de João Ribeiro, “o emprego da preposição em por a”, assim como a colocação

pronominal, é classificado como brasileirismo sintático, “construções divergentes do cunho

vernáculo” (RIBEIRO, 1888: 308-309). Deste modo, são projetados sentidos para a língua

do/no Brasil, movendo saberes da neogramática: a transição da língua para o Brasil geraria

novos fatos de linguagem - brasileirismos, na diferença determinada pela ação do meio na

língua, em uma ideia evolucionista. Tem-se então uma inscrição da posição-filólogo e uma

posição-naturalista  no  lugar  discursivo  do  gramático,  filiada  a  uma  formação  discursiva
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positivista sobre os estudos linguísticos, que vai constituir uma formação discursiva brasileira

para dizer da língua.  

Já  na  Grammatica  Expositiva (1917),  brasileirismos  viciosos  são  discursivizados,

como  foi  dito  anteriormente,  no  estigma  do  estabelecimento  do  certo  e  do  errado,  uma

ressonância  da  memória  gramatical  latina  na  produção  de  uma  gramática  brasileira  pela

formação discursiva lusitana. Isto está materializado em uma lista de exemplos de certo e

errado (o errado, brasileirismos viciosos) para a língua portuguesa, relacionados à regência e à

colocação pronominal:  “vou na cidade por vou à cidade” (PEREIRA, 1917: 264). Não se

inscreve  aqui  uma  filiação  ao  arcaísmo,  mas  sim  um  imaginário  de  deturpação,  de

adoecimento da língua no Brasil, dissecado em brasileirismos viciosos.

 Por outra rede de sentidos, em Trechos seletos (1937), do correspondente Sousa da

Silveira, o que é dito como brasileirismos: “vamos apontar alguns modos de dizer chamados

brasileirismos, que, contudo, parece de Portugal nos vieram trazidos pelos primeiros colonos”

(SOUSA DA SILVEIRA,  1937:  42).  Na filiação  à  formação  discursiva  lusitana  no  lugar

discursivo do gramático pela posição-filólogo e pela posição-gramático, brasileirismo então é

a forma como o outro designaria uma marca do princípio da colonização portuguesa no Brasil,

em  uma  recusa  pelo  gramático  aos  sentidos  para  brasileirismos  que  seguem  em  outras

direções, na tensão que o dizer sobre arcaísmos estabelece com brasileirismos, como afirma

Medeiros  (2008).  No  gramático,  o  primeiro  exemplo  do  que  não  seria  brasileirismo  é

justamente o caso da regência, significada com um sabor de português arcaico - “êle foi na

cidade, chegou em Lisboa, etc. em lugar de à cidade, a Lisboa. Na moderna linguagem de

Portugal, tal sintaxe não se usa; em escritos antigos é, porém, encontradiça uma construção

semelhante” (idem). 

Um dizer do literato pelo efeito leitor em Andrade e em Bandeira sobre escrita literária

mobiliza uma rede de discursividades em tensão sobre a língua do/no Brasil, encarnadas em

saberes  metalinguísticos  que  se  movem  e  corporificam  no  literato,  como  veremos

materializado nas cartas de 1924, que versam sobre os poemas de O clã de Jabuti, de Mário

de Andrade e o poema Balada do 'Rola moça', de Bandeira.

Em Mário de Andrade, uma posição-filólogo no lugar discursivo do literato exercita

pela metalinguagem um saber sobre uma “regência perfeita”. Tal saber vai sendo formado no

literato a partir de um procedimento comparativista de reconhecimento de um fio que laçaria
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nas  mesmas  regularidades  línguas  diferentes,  em uma  perspectiva  sincrônica,  no  mesmo

recorte histórico, o agora em que se insere Mário de Andrade. Um saber metalinguístico vai

sendo  desenvolvido  na  correspondência  do  lugar  do  literato  pela  posição-filólogo:   “Em

italiano  já se  diz  'andare in  cittá'.  Em francês  'aller  em ville'.  Os portugueses  dizem ir  à

cidade. Os brasileiros: na cidade. Eu sou brasileiro.” No desenrolar deste saber, duas são as

línguas eleitas para a comparação com a fala brasileira: o italiano, associado aos sentidos de

paulistanismos; o francês, a língua de cultura laureada no processo civilizatório brasileiro.

Retorna no lugar do literato a transição do comparativismo para a linguística, no movimento

discursivo  de  formação  dos  campos  disciplinares,  através  da  inscrição  de  um saber  que

relaciona um fato psicológico (individual e social) ao surgimento de um fato de linguagem –

“Tudo está em se observar o que é psicologicamente aceitável e o que não é”, a ser observado,

descrito e escrito por quem tem domínio do saber científico sobre a linguagem e sobre o

estilo.  Assim,  vai  habitando  no  literato  uma  posição-filólogo  em elo  com  uma  posição-

linguista pela formação discursiva positivista.  

No dizer sobre o escrever literatura ao modo de uma língua e em uma língua que o

literato  reconhece  como  sua  e  se  reconhece  nela,  habita  uma  língua  significada  como

brasileirismo no lugar discursivo do gramático flechado pela posição-filólogo. A denominação

“brasileiro” se inscreve nessa posição como um tripé que sustentaria o literato: um modo de

escrever literatura – “bem brasileiro” -;  uma língua onde se escreve – “escrever brasileiro” –

que se encontra na mesma rede parafrástica de – “nossa língua” –; o sujeito brasileiro na

posse de uma escrita literária. Com isso, é formado um imaginário de uma língua de pertença

no literato, herdada e também a ser construída pelo dizer do literato, um efeito de memória de

futuro  para  língua  e  a  literatura  do/no  Brasil.  Dessa  maneira,  tanto  a  regência  como  a

colocação pronominal são discursivizadas em Andrade na posição-filólogo em encontro com a

posição-linguista filiada à formação discursiva positivista. Mas não só.

Em  outra  via,  em  Bandeira,  comparecem  os  saberes  mobilizados  pela  posição-

gramático e da posição-filólogo no trânsito entre formações discursivas lusitana e positivista

para falar da regência, nas sequências recortadas. No lugar do literato, há um reconhecimento

do que seria um registro da fala do brasileiro, na divergência com o imaginário para uma fala

do português, “o brasileiro diz vou na venda, vou na cidade”,  possibilitado pela posição-

filólogo como visto em João Ribeiro sobre brasileirismos. Por outro lado, no efeito-leitor no
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literato,  uma correção da escrita  do  outro  pela  posição-gramático  na  formação discursiva

lusitana se dá em uma crítica a um emprego na escrita pelo individual do que só teria sido

constatado na fala (no coletivo pela fala), promovendo uma equivalência: “o brasileiro diz” …

o literato  sistematiza  a  sua  maneira,  “escrevendo”… “isto  é  positivamente  errado”.  Estes

efeitos de sentidos são fruto da inscrição da posição-gramático para dizer do estilo no literato

em confronto com a posição-filólogo e com a posição-linguista da estilística: no imperativo

do  gramático,  um  estilo  que  não  recupere  uma  memória  da  tradição  escrita  lusitana  é

rechaçado ao erro, distintamente do saber científico do filólogo e do linguista para falar do

estilo na formação discursiva positivista.  Deste modo, as formações discursivas positivista,

brasileira e lusitana entram em disputa por um dizer sobre o estilo literário, logo, sobre a

língua. Os efeitos de sentidos que dão corpo a saberes linguísticos sobre a relação imaginária

entre fato expressivo e fato psicológico também se cruzam em Bandeira quanto ao imaginário

de agilidade/ inteligência para o português europeu (povo e língua) e de atraso/ lentidão para o

brasileiro (povo e língua), marcando o elo da posição-filólogo com a posição-naturalista pela

formação discursiva positivista. No efeito-leitor em Bandeira, uma sistematização individual

de certa fala brasileira produzida por um escritor brasileiro resvala e equivoca na projeção de

uma língua escrita imaginária que sairia da pena do literato brasileiro: “com a vontade de

escrever sensualmente gostoso à brasileira você resvala num jeito até.” 

Contudo, na recuperação do dizer do correspondente na escrita de cartas em Bandeira

pelo  efeito-leitor,  a  posição-gramático  é  sobrelevada  em  Bandeira  e  em  Andrade  pela

significação  como  arcaísmo  (pacificando  brasileirismo)  para  a  regência  e  a  colocação

pronominal: “Tem toda razão no capítulo dos  brasileirismos 'Ir na cidade' já era sintaxe

latina e passou às línguas românicas, tal qual como o iniciar a frase com pronome oblíquo.”

Através desta posição, o dizer do literato sobre a escrita de poesia tentando acabar com a

ambiguidade, conter os sentidos, pelo deslocamento dos termos da frase, move uma forma de

compreensão da língua pela lógica - “Na balada mudei 'Vieram na vila casar' por 'à vila' não

para  evitar  'vir  na',  mas  porque  'vieram na  vila  casar'  parecia  (parecia  só)  que  houvesse

inversão por 'vieram casar na vila', o que seria pau.” É possível perceber então os saberes

advindos da lógica gramatical veiculados em Port-Royal na formação da posição-gramático

no lugar discursivo do literato, pelo estabelecimento de uma evidência sobre a língua através

da relação entre linguagem e pensamento, cujo meio de organização seria a gramática. Nesta
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sequência,  os  saberes  da lógica gramatical  conferem tinta  a  um dizer  do literato sobre o

escrever, revisar, reescrever pelo efeito-leitor. Neste movimento, o literato é atravessado por

um desejo de retensão de sentidos no poema (os sentidos controlados pelo gênio da língua, o

literato) pela lógica gramatical. É o que está materializado em Andrade, cuja pena burila a

reescrita de seus versos por Bandeira, perseguindo uma língua lógica, clara: “Assim salva-se

a língua e a  clareza … atualmente o que eu quero é claridade. Por esta sacrifico até um

ritmo” (ANDRADE apud Moraes, 2001: 144, 7 de novembro de 1924).  Nesta sequência,

pode-se notar então nos correspondentes a constituição de uma posição-gramático pela lógica,

filiada à formação discursiva lusitana para dizer sobre a língua do/no Brasil.

Um outro duelo discursivo sobre a língua do/no Brasil e em Portugal é o que se refere

a questão da unificação da ortografia, trajeto temático de onde emergem discursividades que

atravessam as cartas de Mário de Andrade e o funcionamento do nome de autor do arquivo

analisado, pelo discurso transverso. Conforme Barbosa da Silva (2013):

ao mesmo tempo em que,  a  partir  da  descolonização linguística,  a
língua portuguesa tornou-se uma língua comum a Portugal e ao Brasil,
ela não era a mesma nos dois países. Foi exatamente essa dicotomia
comum/diferente  que  gerou  diversos  conflitos  posteriormente,
sobretudo ao redor da ideia de unificação da ortografia. Além disso, os
(des)acordos  ortográficos  …  constituem-se  nas  primeiras  políticas
linguísticas para a difusão do português envolvendo ambos os países
na sua elaboração. (BARBOSA DA SILVA, 2013: 39)  

O  período  da  correspondência  abrange  três  momentos  que  culminaram  em

“(des)acordos ortográficos”, que serão recuperados conforme os estudos de Mariani e Souza

(1996) e de Barbosa da Silva (2013): as reformas de 1911/1920, produzidas pela Academia de

Ciências de Lisboa, com base na proposta dos filólogos Gonçalves Vianna e Guilherme de

Vasconcelos Abreu195. A ACL ignorou as propostas enviadas por José Veríssimo em nome da

Academia  Brasileira  de Letras196 quanto à  proposta  ortográfica  portuguesa  de  1904;  o  de

1931197, de fato, “a partir da iniciativa da ABL, o primeiro acordo ortográfico entre Portugal e

195A.  R.  Gonçalves  Vianna,  G.  de  Vasconcelos  Abreu.  Bases  da  ortografia  portuguesa  .  -  Lisboa  :  Imprensa
Nacional, 1885.,  disponível  no  site  da  Biblioteca  Nacional  Digital  De
Portugal:http://purl.pt/index/geral/aut/PT/53303.html
196Consoante Mariani e Sousa (1996),  sobre o papel discursivo das academias na legislação ortográfica,  “o jurídico
permeia o acadêmico, uma vez que a academia, investida de seu papel de autoridade científica, se atribui o direito de
regulamentar a ortografia.” Neste sentido, as academias portuguesa e brasileira entram em confronto pela autoridade de
dizer sobre a língua.
197Decreto brasileiro nº20108 de 15 de junho de 1931.

http://purl.pt/index/geral/aut/PT/53303.html
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Brasil  …  Pelo  acordo,  a  ABL  reconhecia  a  reforma  portuguesa  de  1911/1920  com

modificações propostas por ela” (BARBOSA DA SILVA, 2013:41). Contudo, o acordo de

1931 foi destituído na Constituição de 1934 e a ortografia passou a ser a que vigorava em

1891,  quando  foi  estabelecida  a  primeira  constituição  republicana  brasileira;  em 1943,  o

segundo acordo ortográfico entre Brasil e Portugal, oficializado no Brasil pelo Decreto nº

8286, de 5 de dezembro de 1945198.

 Em plena batalha pela língua do/no Brasil, cujo alvo é a contenção de sentidos pela

ortografia (provocada pela contenda no discurso), vai sendo formada uma escrita literária por

um lugar do literato brasileiro na tensão efeitos de sentidos e de evidência sobre a língua no

Brasil  e  em Portugal,  onde se  inscrevem saberes  e  ideias  linguísticos  filiados  à  distintos

campos de saber. Uma fluidez de dizeres sobre a ortografia comparece nas missivas, pois as

primeiras tentativas de acordo até 1945 não estabilizaram uma norma ortográfica, os países

ainda estavam em disputa pela língua.199 A disputa se dava também entre campos de saber e

entre  formações  discursivas  no dizer  sobre a  ortografia  na memória discursiva da língua:

Sobre os campos de saber, tem-se uma tensão entre a neogramática na cisão com a gramática

histórico-comparativa pela formação discursiva positivista; sobre as formações discursivas,

verifica-se uma formação discursiva  lusitana  em confronto com uma formação discursiva

brasileira para dizer da língua. Desta maneira, um efeito de legitimidade pelo dizer sobre a

ortografia aportava na arena entre os campos de saber, no retesamento da memória discursiva

lusitana e memória da língua do/no Brasil.  Conforme Mariani e Souza (1996: 86), sobretudo

nas duas primeiras décadas do século XX, “ora se propunha uma 'ortografia simplificada',

privilegiando-se apenas a etimologia, ora uma ortografia mista, numa tentativa de conciliação

entre a etimologia e a fonética”. É o que se nota no que era dito do lugar do filólogo e do

gramático,  como  em  Reforma  da  Orthografia  Portugueza200:  “Dois  são  os  systemas  de

orthographia adoptados: o philosophico ou phonetico e o etymologico” (BARBOZA LEÃO,

2005: 11 [1879]). Têm-se no dizer do filólogo, de um lado, um modo de dizer atravessado
198Seguiram mais dois acordos ortográficos: o de 1971, terceiro acordo entre Brasil e Portugal; o de 1990, que além de
Brasil e Portugal abrangeu as ex-colônias africanas, agora países de língua portuguesa oficial: Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O Timor Leste foi incluído em 2004 e o acordo passou a vigorar no
Brasil em 2009, devendo ser obrigatório a partir de janeiro de 2016.
199    Cabe relembrar que o documento de  denominação da língua no Brasil como língua portuguesa é de 1946 -

Denominação do idioma nacional do Brasil; e a Nomenclatura Gramatical Brasileira em 1957. 
200BARBOSA LEÃO, J.  Reforma da Orthografia Portugueza. A língua portuguesa na revista Brasileira. Apresentação
Evanildo Bechara. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2005 (Conteúdo: v.I 1879-1943): Fac. sim. de Revista
Brasileira, pg.11-18
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pelos estudos fonéticos pela gramática lógica encaminhando-se para a formação da linguística

saussureana,  constitutivo  dos  neogramáticos;  de  outro,  a  gramática  histórico-comparativa,

com a etimologia. No entanto, não se pode considerar que esta distinção era rigorosa: apesar

do efeito de identificação a um saber ou a outro no lugar discursivo do filólogo, do gramático

e do literato, os saberes fonético e etimológico vão se convergindo e repelindo nesses lugares

pelas posições gramático e filólogo entre os campos de saber, o que está materializado em

diferentes instrumentos linguísticos, como manuais, as reformas e os acordos ortográficos.

 Esta arena discursiva transita para as cartas, pelo dizer do lugar do literato sobre um

outro  manuscrito,  o  da  obra  Clã  de  Jabuti,  de  Mário  de  Andrade.  Através  dos

correspondentes, circulam sentidos em um debate sobre a grafia 'correta' do título do livro, na

oscilação entre  Clan / Clam / Clã de Jabuti, produzida pela tensão das posições discursivas

gramático e filólogo na produção de saberes metalinguísticos. Seguem as sequências: 

Clã do  jabuti  sugere  livros.  Estou certo  que ele  só lhe dará  ainda
inspiração para muita coisa nacional. Tão brasileiro! (BANDEIRA
apud MORAES, 2001: 121, 30 de abril de 1924)
Escrevi  Clam com eme,  quero nacionalizar a palavra. Que achas?
(ANDRADE apud MORAES, 2001: 129, 29 de setembro de 1924)

Chegou ontem de tarde o Clan. Com n, está claro! (BANDEIRA apud
MORAES, 2001: 130, 10 de outubro de 1924)

Recebi  Clam e  as  notas.  Umas  aceitas  imediatamente.  Outras
rejeitadas  imediatamente.  Outras  por  pensar.  (ANDRADE  apud
MORAES, 2001: 136, 10 de outubro de 1924)

Clan com n. Com m é que fica estrangeirado, nem se sabe o que é à
primeira vista. O a nasal no fim das palavras representa-se hoje por
an ou ã. No antigo português era ora com m, ora com n, conforme
a etimologia. Mas as formas em am evoluíram para ão: tam, quam
e todas as 3ª pessoas do plural dos verbos: amam, amaram. Isso nas
palavras originárias do latim. Nas que vieram do tupi ou da África
também  se  transcreveu  o  a nasal  por  an (nhannhan,  Itapoan,
Ibirapuitan,  etc.).  Ou  clan ou  clã.  Mas  para  que  mudar?  Todo  o
mundo já está habituado com o  n. (BANDEIRA apud MORAES,
2001: 131, 10 de outubro de 1924)

Me  deu  de  repente  esta  vontade  de  corrigir  o  Clan inteirinho.
(ANDRADE apud MORAES, 2001: 146,7 de novembro de 1924)

Clã do jabuti (anotação de Manuel Bandeira na margem da carta de 7
de novembro de 1924,  conforme nota  do editor   MORAES,  2001:
147)
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É  o  grande  passo  que  já  dei  do  Losango pro  Clan do  Jabuti
(ANDRADE apud MORAES, 2001: 150, 19 de novembro de 1924)

Mário, você precisa publicar o  Clan  (BANDEIRA apud MORAES,
2001:226, 9 de agosto de 1925)

O Clã talvez dê para abril ou maio do ano que vem. (ANDRADE apud
MORAES, 2001: 314 10 de outubro de 1926)

Clã está sai não sai, questão de quatro a cinco dias. (ANDRADE apud
MORAES, 2001: 366, 27 de novembro de 1927)

Recebi o exemplar do Clã para João Ribeiro201, levei-o à redação do
Jornal  do  Brasil.  (BANDEIRA apud  MORAES,  2001:  371,  2  de
janeiro de 1928)

É preciso  trazer  especificamente o que  era proferido  em nomes  de autor  no lugar

discursivo do filólogo sobre a terminação nasal para compreender o que está materializado

nos correspondentes, pelo funcionamento do discurso transverso. A determinação do uso do

sinal  de  nasalização  (-ã)  foi  instaurada  pelas  Bases  da  Ortografia  Portuguesa (1885)  de

Gonçalves Vianna, no lugar do filólogo, sobre cuja construção recai um efeito de seguir os

preceitos  do  comparativismo.  Como  se  nota  nos  “Princípios  jerais  de  toda  ortografia”

(VIANNA, ABREU, 1885: 5): “uma língua é um facto social; não depende do capricho de

ninguém alterá-la  fundamentalmente  … a  ortografia  é  o  sistema  de  escrita  pelo  qual  é

representada a língua dum povo ou duma nação num certo estado de evolução glotolójica”

(idem, grifo nosso), é possível verificar uma ruptura pela neogramática, por meio de um saber

sincrônico  sobre  a  língua  -  “facto  social  … num certo  estado  de  evolução”.   Tal  saber

sincrônico no lugar do filólogo materializa uma posição-filólogo e uma posição-linguista, no

trazer  a  noção  de  fato  social,  e  uma  posição-naturalista,  pelo  imaginário  de  evolução,

atravessadas pela formação discursiva positivista. Por outro lado, um saber etimológico se

materializa no trazer uma noção de língua originária, uma “língua mãe” lusa, pela mudança

histórica – “considerada como língua, estuda-se a linguajem portuguesa no ponto de vista de

língua fundamental  ou  língua  mãe,  de  que  por  evolução própria,  se  tem derivado  outros

201Como se pode ler na nota da edição, João Ribeiro publicou uma crítica sobre o Clã, “valorizando-o justamente com a
poesia de Oswald de Andrade – como 'as mais voluntariosa e metódica de todas as experiências de agora (…) como
'defeito', João Ribeiro marca os excessos descritivos do livro” (MORAES, 2001:371, nota 1). Portanto, em João Ribeiro,
nota-se um cruzamento entre o lugar discursivo do gramático com o do crítico literário,  materializado no artigo sobre
Clã de Jabuti, do Jornal do Brasil, em 25 de janeiro de 1928. 
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modos de falar no tempo e no espaço” (idem, 1885:6). Desta forma, pelo saber etimológico no

lugar  do filólogo,  a  posição-filólogo se encontra  com a  posição-gramático  pela  formação

discursiva  lusitana.  Tanto  o  saber  do  neogramático,  pelo  sincrônico,  como  o  saber

etimológico,  pelo diacrônico,  são atravessados pelo discurso naturalista,  no imaginário de

uma língua em processo evolutivo, uma língua pelo dizer naturalista sobre um orgânico, um

próprio da língua,  uma língua em “evolução própria”. É a reverberação deste instrumento

linguístico que molda outros, no dizer fundador sobre a ortografia fonética, movendo um corte

sincrônico202 veiculado pelos neogramáticos, mas carregando um saber diacrônico, um saber

etimológico para dizer sobre a língua, entre as formações discursivas lusitana e positivista. 

Em  Esquisse (1970  [1901])203,  de  Leite  de  Vasconcelos,  no  lugar  discursivo  do

filólogo, pode-se ler, a partir de uma ideia evolucionista para a língua portuguesa constitutiva

da  dialetologia,   um imaginário  de  surgimento  no  latim,  para  o  português  arcaico  e,  em

seguida, o português moderno, em perspectiva diacrônica. Este imaginário está materializado

como exemplo em: “j) Diphtongue -ão.  Provient: du lat. -ANU;  du port. arch. -om < 1.

ONE, - UNT; du port. arch. -ã , 1. ANE-, -ANT, etc.” (VASCONCELOS,  1970: 94 [1901],

grifo nosso). Deste modo, são estabelecidos sentidos para a ortografia pela etimologia, em sua

filiação  aos  estudos  histórico-comparativos,  também  no  cruzamento  com  a  formação

discursiva positivista com a formação discursiva lusitana. No encontro da posição-filólogo e

da posição-naturalista, pelo dizer de uma evolução linguística, com a posição-gramático, pela

trajetória em uma língua mãe lusitana filiada a memória do latim, no efeito de uma origem

que insiste na língua, do lugar do filólogo são veiculados saberes sobre a ortografia em uma

memória gramatical lusitana. 

No lugar do filólogo brasileiro, em Macedo Soares, um dos precursores dos estudos

que encampam um dizer sobre indianismo e africanismo como componentes da língua do/no

Brasil,  e  em outro nome de autor neste lugar, seguindo os passos do primeiro, em Renato

Mendonça  (1936),  em  Estudos  lexicographicos  do  dialecto  brazileiro204,  se  inscreve  um

202 O corte proposto pelo filólogo é sincrônico, por se deter em um 'certo estado' do que seria a evolução de uma língua em
diferentes lugares.

203 Vasconcellos, José Leite de. Esquisse dªune dialectologie portugaise / . - 2ª ed. com aditamentos e correcções do
autor., preparada com base no exemplar conservado no Museu Etnológico Dr. Leite de Vasconcelos / Maria Adelaide
Valle  Cintra.  -  Lisboa  :  Centro  de  Estudos  Filológicos, 1970.  -  175,  [6]  p.  :  il.  ;  25  cm.  -  (Publicações  do  Atlas
Etnográfico-Linguístico de Portugal e da Galiza ; Disponível em: http://purl.pt/index/geral/aut/PT/26081.html 
204Macedo  Soares,  Estudos  lexicographicos  do  dialecto  brazileiro.  A  língua  portuguesa  na  revista  Brasileira.
Apresentação Evanildo Bechara. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2005 (Conteúdo: v.I 1879-1943) : Fac.
sim. de Revista Brasileira, pg.84-93

http://purl.pt/index/geral/aut/PT/26081.html
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conflito discursivo para dizer da língua do/no Brasil com os saberes pelo lugar do filólogo na

formação discursiva lusitana, como vimos em Leite de Vasconcelos e Gonçalves Vianna:

Capão, do guarany caá, mato, e paũ, o que está no meio: bosque no
campo;  mato  isolado  no  meio  do  campo,  como a  ilha  solitária  na
vastidão do mar; ilha de arvoredo. (...)
Como  as  terminações  em  ã,  an,  ana,  ama são  eminentemente
portuguezas,  si  a  palavra  indígena  fosse  caá-puã,  ficaria  em
portuguez  capuan,  ou  capuana,  ou  capuama;  não  se  havia  de
converter em capão. Só por acaso ou por mui forte e singular motivo,
que se não demonstra, podem as formas vivas da linguagem soffrer
semelhantes  transmutações.  E  dessa  observação  temos  numerosos
exemplos.  As  palavras  Itápuan,  pedra  a  pique,  e  Itápuá,  pedra
redonda (nomes dos logares);  arapuá, irápuá, uma abelha que faz os
favos  redondos;  bapuá,  bapuã (ibá,  fructa),  uma sapotacea  (?)  das
restingas do littoral, perfeitamente redonda, contraposta à bapeba (ibá,
fructa, peba, chato), da mesma família (?), que é achatada dos lados;
cauan,  acauan (Falco  cachinans  L.),  jamais  poderiam  se
transformar em  Itápoão,  arápão,  bapão,  cauão. Da mesma sorte,
pirão, capão, carão (Ardea scolopacea L.), Jaguarão, importados da
língua geral,  não era possível que viessem tomar em portuguez a
forma  ã,  ana,  ou ama:  já  traziam consigo  os foros de cidade na
desinencia própria da língua culta,  que,  de sua parte,  tanto mais
facilmente  os  adoptava  quanto  não  tinha  necessidade  de  trabalho
algum de assimilação. (MACEDO SOARES, 2005: 85 [1880], grifo
nosso) 

Para discursivizar o que seria um parâmetro para a escrita de uma língua guarany, em

Macedo Soares comparece tanto um saber da fonética quanto uma filiação a um imaginário de

uma língua geral no Brasil filiada à língua 'do índio', língua geral que seria formada pela cisão

do português arcaico e de outras línguas. Se as formas “ã, an, ana, ama” são eminentemente

portuguezas”, na mesma teia de sentidos para o português arcaico em Leite de Vasconcelos;

em contrapartida, a grafia -ão/-am, em Macedo Soares, derivaria de uma “desinencia própria

da língua culta”,  que não seria a língua portuguesa,  migrando para outros sentidos. Deste

modo, no lugar do filólogo em Macedo Soares, está marcada uma posição-filólogo com a

posição-linguista em caminho para uma formação discursiva brasileira, em conflito com a

formação discursiva lusitana onde Gonçalves Vianna e Leite de Vasconcelos se instalam na

promoção de um saber sobre a ortografia do lugar discursivo do filólogo. 

Em Said Ali (2008: 173 [1909]) – Nomes próprios geográficos, está materializado, por

meio  do  conflito  com  a  Ortografia  nacional de  Gonçalves  Viana,  uma  ideia  de  que  a

toponímia em língua portuguesa seria formada por outras línguas, como o francês, o inglês, o
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holandês, o alemão, o chinês. No lugar discursivo do filólogo brasileiro em que mora Said Ali,

seria este o caso de topônimos com final -am (formas asiáticas) ou -ham/-am/-dam (formas

inglesas/holandesas),  -an  (francês).  Pela  proposta  ortográfica  de  Vianna,  tais  terminações

deveriam ser vertidas em -ão, o que é significado em Said Ali como um “aportuguesamento

simplificador para além das fronteiras de  Portugal” (idem, 2008: 177[1909]). Através de uma

recusa pelo arcaísmo no filólogo brasileiro em Said Ali, circula uma ideia de que a ortografia

lusa  estaria  sendo  cunhada  por  “quem idolatre  o  portuguesismo  sem   limites  filiado  ao

passado” (idem, 2008:180 [1909]). No dizer do lugar do filólogo em Said Ali, é trazida à tona

uma disputa pela língua do/no Brasil entre as formações discursivas lusitana e brasileira sobre

a  língua,  disputa  essa  pelo  transitar  das  posições  gramático  e  filólogo  nestas  formações,

inscrevendo-se no lugar discursivo do filólogo brasileiro e do filólogo português pelos nomes

de  autor.  Um  saber  para  ortografia  em  Said  Ali  é  marcado  então  por  efeitos  para

estrangeirismos no lugar do filólogo, na ruptura com a formação discursiva lusitana por um

laço entra a formação discursiva brasileira e a positivista. 

Cabe lembrar  que  a  colonização linguística  no Brasil  foi  feita  também por  outras

nações europeias além da portuguesa, e que tal processo de colonização incidiu, no lugar do

colonizado, na presença africana e nas relações comerciais com a Ásia. Temos então, pelos

saberes sobre uma norma gráfica para o português, no lugar discursivo do filólogo, distintos

efeitos que se aninham em estrangeirismos, barbarismos. No  Novo diccionário de Candido

Figueiredo (1913), notamos o comparecimento do vocábulo Clan:

clan m. Tríbo, formada por certo numero de famílias, regida por um
chefe  hereditário  e  por  determinados  costumes,  entre  os  antigos
Gállios,  Escoceses  e  Irlandeses.  Cf. Herculano,  Bobo,  8.  (Do ingl.
clan) (FIGUEIREDO, 1913: 459)

Seguindo na rede dos estrangeirismos, verificamos em Figueiredo sentidos para Clan

filiados ao imaginário de barbarismos, por ser significado como uma agregação, uma tribo de

povos considerados bárbaros  – “Gállios,  Escoceses e Irlandeses”.  Ademais,  está projetada

uma origem do vocábulo à língua inglesa – “do ingl. clan”, o que representa um encontro de

Said  Ali,  no  lugar  do  filólogo  brasileiro,  e  de  Candido  Figueiredo,  no  lugar  do  filólogo

português, neste caso, na circulação de sentidos de estrangeirismos para a língua portuguesa

em posição-filólogo que rompe com formação discursiva lusitana pela formação discursiva

positivista.
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Tendo  em vista  que  a  exploração  do  Brasil-colônia  não  se  restringiu  ao  domínio

português, pode-se considerar que é o colonizador europeu quem grafa na transcrição da fala

do colonizado uma nomeação do que deseja explorar da colônia, utilizando como instrumento

as várias grafias para as línguas europeias, sendo estabelecida uma tensão entre o vernáculo e

o latim, bem como entre as línguas vernaculares, pela luta entre nações pela conquista do

novo mundo.  Cabe retomar, conforme Auroux (1992) e Colombat, Peuch e Fournier (2010), o

desenvolvimento  da  escrita  pela  apreensão  da  língua  do  estrangeiro  e/ou  do  colonizado

realizada pelo colonizador, teria engendrado uma representação de saberes sobre a língua pelo

metalinguístico. 

Além disso, é preciso lembrar que os estudos de botânica, sobretudo no século XIX,

eram feitos não só por portugueses, mas por franceses, alemães e ingleses, como St. Hilaire e

Darwin. Não por menos, se inscreve no lugar discursivo do filólogo em Amadeu Amaral  um

imaginário de “absoluta  predominância do tupi,  entre  as línguas  brasílicas,  na toponímia

local, na nomenclatura de animais e de plantas e em geral no vocabulário de procedência

indígena.” (AMARAL, 1920: 19). Em Amaral, efeitos para um tupi imaginário sujeito à busca

do  colonizador  europeu  pelo  'desbravamento'  do  novo  mundo  são  mobilizados  por  um

conhecimento e exploração da fauna, da flora e do homem, marcado pela posição-naturalista

na formação discursiva positivista.  

De certa forma, pela união da posição-naturalista com posição-filólogo no lugar do

filólogo que de Macedo Soares, Said Ali e Amaral é movida uma denominação em uma língua

tupi  imaginária,  uma língua geral,  pelo outro – colonizador, produzindo um saber  com o

registro  de  nomes  de  plantas,  para  regiões  e  para  fauna,  onde  os  sentidos  deslizam nos

significantes – Itapuan, Itapuã, Clam, Clan, Clã.  No reforço da noção de um processo de

transcrição de um tupi falado imaginário pelo colonizador, entra um saber ventilado do lugar

do filólogo brasileiro em Renato Mendonça, de onde é professada a ideia de uma influência

do  tupi  na  língua  do/no  Brasil  justamente  pelo  “desaparecimento  da  nasalação”

(MENDONÇA: 1936, 162) em final de vocábulo, no imaginário de uma língua em evolução -

“paranã  –  paraná”  (idem).  Vale  notar  que  também comparece  no  exemplário  de  Macedo

Soares citado anteriormente vocábulos sem a marca nasal - “Itápuá”, “Irapuá”. Seria a grafia

da  nasal,  portanto,  o  modo  como  o  colonizador  europeu  transpôs,  pelo  conhecimento

(metalinguístico e epilinguístico) de sua própria língua, para a escrita a língua do colonizado
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no Brasil.  Desta forma, no lugar discursivo do filólogo, a posição-naturalista e a posição-

filólogo são levadas pela formação discursiva positivista a uma formação discursiva brasileira

no discurso sobre a língua, instaurando-se em uma memória da língua brasileira.

Como  vimos  em  Candido  Figueiredo,  a  grafia  Clan  é  filiada  a  reunião,  tribo,

mobilizando sentidos de estrangeirismos, uma marca do outro na língua portuguesa. Clã, a

grafia estabilizada, é um vocábulo dicionarizado como reunião, confraria, em princípio, não

se relacionaria  a  rede de sentidos que forma a escrita  de topônimos, da flora e da fauna

mobilizada.  Entra então a forma de dizer que foi legitimada na primeira reforma ortográfica

lusitana e vingou ao longo da discussão sobre a ortografia da língua portuguesa, onde se pode

averiguar um funcionamento do discurso sobre.

Conforme o tratado ortográfico de 1911205, na seção XV sobre as vogais nasais: “A

grafia das vogais nasais finais será a seguinte, já consagrada: ã(s), im, ins, om, ons, um, uns,

como em  lã(s),  irmã(s),  órfã(s),  fim,  fins,  marfim,  marfins,  som,  sons,  jejum,  jejuns.”  Nas

Conclusões complementares do acordo de 1931, segunda parte206, consta no documento de

1945  uma  “Regularização  da  escrita  das  vogais  nasais”,  pela  manutenção  da  grafia  já

instaurada,  “mas em cuja prática se têm verificado irregularidades”.  Pode-se notar que as

primeiras  propostas  de  unificação  ortográfica  foram  discursivizadas  no  efeito  de  um

estabelecimento  de  uma  ortografia  fonética,  em  detrimento  da  etimológica.  Contudo,  as

'irregularidades' citadas no acordo de 1931 materializam o furo da tentativa de retensão do

dizer  na  ilusão  da  ciência:  ainda  circulava  um  modo  de  dizer  pelos  estudos  histórico-

comparativos que instabilizava a escrita dentro da norma pela fonética sincrônica. Além disso,

no caso brasileiro, a fluidez na ortografia era fruto da tensão no discurso de sentidos em luta

por uma língua nacional brasileira na formação dos homens de letras, afetando os modos de

produção de uma escrita literária, o que também se relaciona à escolarização no Brasil.

A partir do que foi atravessado nos dizeres sobre a ortografia, é viável retomar o que

está discursivizado nos missivistas. Antes ainda, na travessia da correspondência, emergindo

em uma nota de rodapé vinculada a uma das sequências recortadas, comparece trecho de uma

carta  de  Andrade  à  Carlos  Drummond  de  Andrade,  materializando  uma  tentativa  de

explicação do título Clã de jabuti, no confessar do literato pela escrita de si:

205http://www.portaldalinguaportuguesa.org/acordo.php?action=acordo&version=1911
206http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?action=acordo&version=1945
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'Meu título  não  tem intenção de  símbolo  porém é significativo.  O
jabuti você  sabe  como é  importante  e  característico  do  fabulário
nacional. É bem nacional. Clã é reunião. Meu livro merece bem por
isso  um título assim evocativo desta besteira de Brasil.  Foi essa
minha  única  intenção'.  (21  jan.  1928,  A lição  do  amigo,  p.126)
(MORAES, 2001:367, nota 58)

Retomando em Figueiredo (1913: 459), Clan é significado no dicionário como uma

tribo,  uma reunião de bárbaros, marca do estrangeiro na língua portuguesa.  Em Mário de

Andrade, clã converge para uma outra agregação, um imaginário de reunião no nacional: “Clã

é  reunião”,  “jabuti  …  característico  do  fabulário  nacional”:  “um  título  evocativo  desta

besteira de Brasil”.  De certo modo, no efeito da reunião de fábulas brasileiras em um livro de

poesias vinculado a um nome de autor, em Mário de Andrade, é projetada uma tarefa para o

lugar do literato: agregar uma dispersão de um nacional que ainda não houve em um fabulário

constituído  por  histórias  contadas,  faladas,  ditas,  cantadas,  lembradas  na  evocação  da

memória. Assim, é o nome Mário de Andrade no lugar discursivo do rapsodo que intitula e

assina  Clã de jabuti.  Se do lugar do botânico a prática era transcrever nomes de plantas,

animais e lugares a partir do olhar da ciência, é um dizer da 'ciência de filólogo' em Andrade

que faz funcionar uma ideia de observação e reunião da fala brasileira e de um “fabulário

brasileiro” em uma obra, no Clã, pela posição-naturalista e pela posição-filólogo no lugar do

literato.  No Clã, moraria o dialeto e a estilização do dialeto pelo gênio da língua, mobilizando

os modos de escrita poética instauradas pelo modernismo. Assim, no discurso do literato sobre

a literatura no Brasil  Clã funciona como casa, abrigo para um modo de escrever a poesia

brasileira moderna, pelo elo da formação discursiva positivista com a formação discursiva

brasileira. No entanto, como temos analisado, no lugar do literato residem outros dizeres na

formação de um discurso sobre a língua no Brasil pelo dizer sobre a escrita literária. Voltemos

às sequências das cartas entre Andrade e Bandeira. 

Clam, Clan, Clã. No deslizar do significante, tanta discursividade; disputa, conflito,

legitimação, estabilidade, recobrimento. O literato declara, como quem revela uma intenção

criadora:  “Escrevi  Clam  com  eme,  quero  nacionalizar  a  palavra.  Que  achas?”.  Após  a

correção de Bandeira: “Clan. Com n, está claro?”, persiste, “Recebi Clam e as notas”. O nome

de autor  no exercício do lugar do literato se projeta como mentor de uma literatura ainda por

vir em uma língua de um nacional em construção - “quero nacionalizar a palavra”. Por outro
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lado,  a  ilusão  do esquecimento  do  ser  dono do dizer  afeta  o  nome de  autor,  inscrito  na

memória por algo que não domina, onde se instauram dizeres outros.  

Em Andrade, o dizer sobre o título aciona o confronto entre as posições filólogo e

gramático movendo saberes para um nacional no lugar discursivo do literato, instigado pela

materialidade discursiva da correspondência entre literatos, com Bandeira, também falado na

travessia do discurso. Fala então no literato em Andrade e em Bandeira uma série de saberes

de lugares discursivos em luta pelo dizer sobre a língua sob o pretexto da ortografia, afetados

pela  movência  das  posições  filólogo,  naturalista  e  gramático  porosidade  das  formações

discursivas lusitana e brasileira no discurso sobre a língua, cortadas pela formação discursiva

positivista. Desta maneira, pelo o que é mobilizado no outro pelo efeito leitor no lugar de

correspondente, do lugar do literato, na ilusão do domínio da língua, posições se chocam no

dizer sobre determinada ortografia, no efeito do rejeitar, aceitar, pensar, saber, sendo movidas

pela escrita de si na língua da correspondência. 

Pode-se  notar  então  no  dizer  sobre  a  grafia  de  Clam saberes  em  tensão  citados

anteriormente, amplificada pelo dizer do literato quanto ao nacional pela língua, sintetizados

aqui.  Dando  força  aos  efeitos  de  sentidos  filiados  à  formação  discursiva  lusitana,  por

exemplo,  pela  etimologia,  no  Esquisse,  do  lugar  do  filólogo  português, uma  posição-

gramático move a grafia significada na filiação com o latim e com o português arcaico,  que

teria evoluído para o final ã/ão no português moderno, de um outro modo; pela fonética, é

essa  a  grafia  proposta  em Gonçalves  Vianna.  No trânsito  entre  as  formações  discursivas

positivista  e  brasileira  em ruptura  com a  formação  discursiva  lusitana,  pela  inscrição  da

posição-filólogo no lugar do filólogo brasileiro sob o nome Said Ali, para as terminações -am

e -an é projetada um imaginário de marca de outras línguas no vernáculo português, em uma

ruptura a ideia de aportuguesamento pela grafia de topônimos com -ã/ão. Em Macedo Soares,

os saberes entram em conflito, causado pela disputa entre as formações discursivas lusitana e

brasileira pela posição-filólogo, por um lado, -ã, -an,-ana,-am, são reconhecidas como formas

portuguesas –em um saber trazido pela formação discursiva lusitana, de outro, -ão, -am, já são

significadas como marcas da língua geral, na formação de um saber pela formação discursiva

brasileira no discurso sobre a língua. 

Em Mário de Andrade, quem nacionaliza a palavra – Clam – é a memória gramatical

lusitana por um saber fincado na nobreza do latim e do português arcaico, imaginados na
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paternidade da língua do/no Brasil, movimento que mostra a ilusão do domínio do dizer no

nome de autor. Por outro lado, sob esta mesma ilusão, Bandeira é taxativo: “Clan com n. Com

m é que fica estrangeirado.” O literato é acometido pelo dizer do filólogo em confronto com o

dizer do gramático sobre o que é alocado em arcaísmo e estrangeirismo. O estrangeirismo é a

ferida de outras  línguas europeias na língua da posição-gramático na formação discursiva

lusitana,  daí  a  fuga  para  arcaísmo,  latinismo,  através  da  etimologia,  ao  dizer  sobre  a

ortografia. Na posição-filólogo na formação discursiva brasileira, o estrangeirismo dá corpo à

língua  no  Brasil,  reconhecido  por  meio  da  comparação  fonética  entre  línguas,  no  corte

sincrônico. De ambas as posições, tem-se uma luta entre línguas colonizadoras pela língua

do/no Brasil. 

O efeito de recusa do literato pela grafia 'estrangeirada'  é dada tanto pelos saberes

veiculados da posição-gramático como da posição-filólogo na formação discursiva lusitana, já

que  reconhece  a  grafia  “Clam” como estrangeirismo e  mobiliza  o  que  é  dito  pelo  saber

etimológico sobre arcaísmo: “No português antigo era ora com  m, ora com  n, conforme a

etimologia”. As formações discursivas positivista e lusitana se movem pela concomitância das

posições discursivas naturalista e filólogo no lugar do literato em Bandeira veiculando um

saber pautado em uma dita evolução linguística, que conferiria ao latim no português arcaico

a paternidade da língua do/no Brasil: “as formas em am evoluíram para ão… isso nas palavras

originárias do latim”. E nas palavras não “originárias do latim”? Um estranho à formação

discursiva lusitana é  estabelecido no literato pela  posição-filólogo na formação discursiva

brasileira,  em um saber pelo imaginário de um tupi  ou da África poder  configurar  como

origem linguística – “nas que vieram do tupi ou da África, também se transcreveu o a por an”,

ainda que a transcrição do vocábulo tenha sido operada sob a marca do português arcaico, em

princípio. A contradição atravessa o lugar do literato pela falta, já que não está determinado

quem efetuou a apreensão da língua do colonizado – a língua “se transcreveu”  – nem uma

outra possibilidade de grafia a partir do que se dizia da posição-filólogo, nos autores Macedo

Soares e Renato Mendonça, sobre a marca do índio na língua do/no Brasil pela perda da nasal:

não é cogitada, pelo literato, a grafia Clá. A formação discursiva lusitana juntamente com a

formação discursiva positivista dominante operam então com uma evidência no saber sobre a

língua no lugar discursivo do literato.  Novamente,  a tensão constitutiva do dizer assola o

literato. Na sequência, paira no dizer do literato sobre a ortografia um efeito de evidência “Ou
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clan ou clã. Mas para que mudar? Todo mundo já está habituado com o n”.  

O efeito de evidência acoberta então no nome do autor uma disputa que vai culminar

na estabilização dos sentidos para ortografia por um saber fonético, em detrimento do saber

etimológico. No saber fonético dito do lugar do filólogo português pela posição-filólogo na

formação discursiva positivista e na formação discursiva lusitana – “O  a nasal no fim das

palavras representa-se hoje por an ou ã”, vai se configurar como uma outra face da formação

discursiva  lusitana.  Com isso,  é  possível  verificar  no  discurso  que  os  saberes  fonético  e

etimológico no efeito de uma disputa residem no encontro entre formação discursiva lusitana

e positivista, sob a qual o lugar discursivo do literato está subsumido, ainda que em um dizer

sobre o nacional brasileiro. 

Na outra margem da evidência, o saber dito pelo filólogo brasileiro é rechaçado no

dizer do literato sobre uma ortografia para a escrita literária, mesmo que compareça no literato

como um dizer sobre uma grafia no sinal do 'estrangeirado'.  Tal efeito recobre então no nome

de autor dois modos em tensão sobre a ortografia, disputando pela estabilização dos sentidos

nos saberes  metalinguísticos.  Assim,  no saber etimológico e  no saber  da fonética sobre a

ortografia, dois são os modos de disputa no lugar discursivo do filólogo e do literato: 1) pela

posição-filólogo e pela posição-gramático na formação discursiva lusitana em encontro com a

posição-naturalista na formação discursiva positivista; 2) pela posição-filólogo e pela posição-

gramático  na  formação  discursiva  brasileira  em  encontro  com  a  posição-naturalista  na

formação discursiva positivista. Do segundo modo, resulta um saber do filólogo brasileiro que

classifica esta terminação como estrangeirismo, rompendo com uma língua mãe lusitana.

Um  dizer  sobre  a  incisão  do  dizer  do  outro  no  fazer  literário  é  movido  pela

correspondência, que dilui e fortalece o funcionamento da autoria pela ilusão de unidade e

propriedade: “Me deu de repente esta vontade de corrigir o Clan inteirinho”, na margem da

carta, no efeito-leitor no lugar do correspondente, uma correção é assinada por Bandeira: Clã

do jabuti. As cartas vão materializando um passeio do discurso pelo significante, desta vez na

alternância entre Clan e Clã, rumo a estabilização com a mesma forma legislada pelo tratado

de 1911 – Clã. Prevalecem, portanto, no funcionamento do discurso sobre a língua do lugar

do literato, a posição-filólogo e gramático pela formação discursiva lusitana e positivista para

falar da ortografia, por um saber fonético, ainda que na formação de uma memória de futuro

pela escrita do literato para o Brasil se dê também em uma formação discursiva brasileira.
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Sobre  um nacional  para  o  Brasil  pelo  dizer  sobre  a  ortografia  pela  formação  discursiva

positivista, Orlandi afirma:

A reforma ortográfica envolve questões práticas e o desejo da unidade
(…). Com a ideia de nação, de língua (compreendidos o ensino e a
ortografia),  de  sociedade,  eles  propõem  uma  unidade  de  um  tipo
particular,  a  positivista:  completa,  prática,  útil,  moral,  racional,
progressista e organizada. (ORLANDI, 2002: 280)

Ou seja, a projeção de um nacional em Mário de Andrade também é habitada pela

formação gramatical lusitana, num paradoxo discursivo, em elo com a formação discursiva

positivista.   E  justamente  pelo  próprio  funcionamento  do  discurso  sobre  acobertar  outras

discursividades, como ensina Orlandi (1990), um sinal do alheio, do estranho, trazido neste

caso da posição-filólogo na ruptura com uma formação discursiva lusitana promovida pela

formação discursiva brasileira para dizer sobre a língua movendo outros saberes, está lá, diz

no nome de autor no lugar do literato.

3.3.2.4) O império da ciência no dizer do literato sobre a língua.

Considerando o que aventamos a partir da leitura do trajeto temático nas duas seções

anteriores, afirmamos que o lugar discursivo do literato é afetado também por uma ilusão da

ciência como verdade do dizer, o que edifica ainda mais um efeito de poder dizer sobre a

língua na função-autor no lugar do literato. No funcionamento do discurso sobre no literato,

na evidência de legitimar um dizer, as posições-filólogo e gramático disputam um dizer sobre

a língua abalizado pela ciência na formação discursiva positivista. Uma posição-filólogo na

formação discursiva positivista comparece como saber legitimado pela ciência em Bandeira

ao 'consertar' o poema Noturno de Belo Horizonte, do Clã, pelo o que seria uma constatação

científica  da  dialetologia:  “  ‘Lá-baixo’  irrita-me.  Não  existe  na  língua  falada.  Ali

positivamente destoa. Ou lá embaixo ou lá longe. Prefiro o primeiro que acho mais musical”

(idem,  2001:  134).  Por  outro  lado,  no  lugar  do  literato,  a  posição-gramático,  além  do

funcionamento da memória do certo e errado e dos saberes da lógica pela formação discursiva

lusitana,  é  vestida  de  ciência,  em  uma  tensão  entre  formações  discursivas  lusitana  e

positivista, já que uma memória gramatical lusitana precede a edificação de uma ciência de

linguagem, no caminho sonhado pelo moderno para a verdade sobre a língua pela formação
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discursiva positivista:  “Isto é  positivamente errado”.  É o atravessamento do discurso da

ciência positivista pela posição-naturalista que promove o laço entre a posição-filólogo e a

posição-gramático  no  lugar  do  literato,  apaziguando,  até  certo  ponto,  o  conflito  entre  as

formações  discursivas,  por  sua  vez,  os  campos  de  saber  sobre  a  língua.  Vejamos  as

sequências:

Em compensação adquiri  uma sonoridade mais familiar, um ritmo
mais dengoso e balançado que é bem jeito brasileiro desta nossa raça
misturada do índio deslizante e do negro dançador. (ANDRADE
apud MORAES: 185, 25 de janeiro de 1925).

Assim:  pondo  os  pontos  nos  ís:  Macunaíma  não  é  símbolo  do
brasileiro como Piamã não é símbolo do italiano. Eles evocam 'sem
continuidade' valores étnicos ou puramente circunstanciais de raça.
(ANDRADE apud MORAES, 200: 364, 7 de novembro de 1927)

Aliás não creio que o brasileiro se diferencie até constituir língua.
Ele já é bem diverso do português, porém muito mais diverso do que o
português de hoje  é o  português dos cancioneiros  e a gente sente
que a língua é a mesma. (...) O que nós devemos é enriquecer essa
maravilhosa  algaravia  com  os  dengues,  a  graça  e  essa
esculhambação  brasileira  amulatada  e  cabrocha. (BANDEIRA
apud MORAES, 2001: 190, 16 de março de 1925)

Conforme  visto  anteriormente,  uma  posição-naturalista  mostra  uma  regência  do

discurso  positivista  nos  estudos  da  linguagem  (sobretudo  a  gramática  histórica  e  a

neogramática)  pelo  imaginário  de  evolução  para  língua  em  relação  à  raça,  como  em

Schleicher, incidindo, sem dúvida, na formação do  lugar do filólogo brasileiro, por sua vez,

na rede de saberes que dele circulam. Pela via de dizer cientificamente a língua, guiado pelo

lugar discursivo do filólogo, segue o lugar discursivo do literato no dizer de um desejo de

reter na escrita literária pela escuta de uma música da língua cotidiana o que seria a raça

brasileira: “nossa raça misturada do índio deslizante e do negro dançador”. A questão é que,

em  Andrade,  no  lugar  do  literato,  ainda  que  seja  ocupado  pela  posição-naturalista  na

observação de uma formação racial originária do Brasil, é materializada uma identificação

com o que é dito como a raça, na projeção de uma ideia de sujeito brasileiro, em ruptura com

um sujeito lusitano. Não é gratuito que este desejo de ruptura com a memória lusitana para

dizer  do  brasileiro  se  materialize  no  dizer  sobre  as  personagens,  que  “evocam  'sem

continuidade' valores étnicos ou puramente circunstanciais de raça.” Seria então a mesma
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movência de formações discursivas que vai comparecer em Renato Mendonça (1935,1936)

para dizer do negro e do índio como elementos raciais  que concorreram para a  evolução

linguística no Brasil, no lugar discursivo do filólogo inscrito na formação discursiva brasileira

e na formação discursiva positivista dominante. 

A língua  da  correspondência  possibilita  pela  movência  das  formações  discursivas

outros efeitos. No lugar do literato, em Bandeira, a posição-filólogo dá as mãos à posição-

gramático,  pela  formação  discursiva  lusitana  em  encontro  com  a  formação  discursiva

positivista,  funcionando  da  seguinte  maneira:  o  discurso  sobre  a  língua  do/no  Brasil  é

significado na filiação ao arcaísmo – “português de hoje é o português dos cancioneiros, a

gente sente que a língua é a mesma” - em detrimento de uma possibilidade para a língua

brasileira,  cabendo  ao  literato,  pela  apreensão  'científica'  do  que  seria  o  elemento  racial

brasileiro, 'enriquecer' a escrita literária brasileira. Neste imaginário, uma evolução da língua

se daria pela pena do literato, no lugar de gênio da língua a produzir uma literatura confluindo

uma língua de tradição lusitana com o que seria o insumo de uma raça brasileira – “O que nós

devemos  é  enriquecer  essa  maravilhosa  algaravia  com  os  dengues,  a  graça  e  essa

esculhambação  brasileira  amulatada  e  cabrocha”.  Ainda  que  a  formação  gramatical

lusitana e uma formação discursiva brasileira  se choquem e as posições discursivas filólogo e

gramático  circulem  entre  as  formações  na  correspondência,  pela  posição-naturalista  e

filólogo, a formação discursiva positivista domina e conduz o que é dito no lugar do literato

sobre a língua.

3.3.2.5)  Um  futuro  para  a  língua  do/no  Brasil  pela  pena  do  literato  no  afeto  da

correspondência.

São  estes  nós,  firmes,  tensos,  mas  que  podem se  desatar,  que  vão  traçando  uma

memória de futuro no nome de autor pelo lugar discursivo do literato nos correspondentes,

pelo projeto de formação de uma literatura escrita em  língua do/no Brasil. “Minha obra toda

badala assim: Brasileiros, chegou a hora de realizar o Brasil. Disse que me sacrifico”. Em

Mário de Andrade, através de uma fusão entre um sujeito e uma nação ainda não realizados,

como materializado pela denominação “brasileiro” para língua e povo no falar sobre o Clã de

Jabuti, o dizer do literato sobre a língua filia-se à projeção de uma memória de futuro, que se
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pauta, como afirma Jobim (2010) na herança de se nascer no Brasil e falar a língua desse

território, mas sobretudo na construção da língua pela escrita literária. A projeção de uma

memória de futuro pela literatura em Mário de Andrade é formada, como temos visto por

diferentes  posições  discursivas  em  tensão  –  gramático,  filólogo,  naturalista,  linguista,

linguista  da  Estilística  –   no  lugar  discursivo  do  literato,  transitando  pelas  formações

discursivas lusitana, positivista e brasileira sobre a língua. No efeito da memória de futuro por

essa  movência  discursiva  na  memória  da  língua  brasileira,  língua  e  literatura  nacionais

funcionam como uma independência e na permanência de uma memória lusitana. Leiamos as

sequências: 

Preciso  que  os  outros  me  ajudem  porque,  confesso  com  toda  a
franqueza,  embora não seja  um ignorante  em questões  de língua e
possa  afirmar  gritado  que  sei  o  português  duma  forma  acima  do
comum, não sou forte no caso. Careço que os outros me ajudem pra
que eu realize a minha intenção: ajudar a formação literária, isto é,
culta da língua brasileira. (ANDRADE apud Moraes: 2001, 181, 25
de janeiro de 1925, negrito nosso)

Porquê? Porque se trata de sistematização culta e não fotografia do
popular, meu caro. Agora: essa sistematização tem de ser fatalmente
pessoal. Não pode ser doutra forma pois estou começando uma coisa
e não tirando uma gramática inteirinha de fatos documentados pela
escrita culta e literária. Não quero imaginar que o meu brasileiro – o
estilo que adotei – venha a ser o brasileiro de amanhã. Não tenho essa
pretensão, juro. Por outro lado se eu não fizesse essa sistematização eu
seria um escritor sentimentalmente popular e quero ser um  escritor
culto e literário.  (ANDRADE apud Moraes: 2001, 182, 25 de janeiro
de 1925, negrito nosso)

Afirmar como Prudentico faz que minha influência se resume a quem
imita meus cacoetes linguísticos é injusta. Então minha influência se
resume a um fenômeno que se  reduziu a uma micagem duns três
anos e que vai passar?  Deixo pra você mesmo resumir se quiser o
que tem sido a vida literária e musical nossa depois do dia em que
Paulicéia foi  lida...  mas agora já estou voltando  ao culto de mim
também. (ANDRADE apud Moraes: 2001, 417, 11 de maio de 1929,
negrito nosso)
isso de  introduzir e justificar sistematizando-os certos chamados
erros em relação ao português não contradiz minha orientação. Às
vezes se terá uma súbita incompreensão de frase minha por causa da
dicção fotografada pela 1ª vez na escrita literária.  Mas aí não é
defeito  do  artista  e  sim  inadaptação  que  aos  poucos  desaparecerá.
(ANDRADE apud MORAES, 2001: 160, 16 de dezembro de 1924,
nosso grifo) 
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Tu és  já uma esplêndida realidade para mim  … Porque és  esta
coisa  extraordinária  no  Brasil  …  Creio  firmemente  que  estás
vivendo a época da tua alma. Eis porque deposito tanta fé em ti.
(BANDEIRA apud Moraes:  2001:  94,  31  de  maio  de  1923,  nosso
grifo)

Não é verdade que Macunaíma seja intraduzível.  É intraduzível em
toda a sua expressão gostosa, mas isso não é de longe o cerne da obra.
Pondo  de parte  o  valor  de criação poética  que ele  representa,  ele
valerá  para  o  estrangeiro  como  um  formidável  repositário  de
populário brasileiro apresentado não da maneira para mim intragável
da  ciência  folclórica,  mas  como  matéria  viva.  Se  por  um lado  a
tradução prejudicará o sabor de tanta coisa gostosa,  por outra tirará
talvez o que há no livro de excessos pessoais da sua solução da fala
brasileira. Pois é engraçado: você é uma espécie de quinhentista da
fala brasileira. (BANDEIRA apud Moraes: 2001, 460, 28 de agosto
de 1930, nosso grifo)

Ao longo das sequências analisadas, já corria a projeção de um porvir para língua pela

literatura do/no Brasil pelo lugar discursivo do literato brasileiro, no efeito de um rapsodo de

um Brasil em construção, por sua vez, de uma língua nacional a ser organizada na escrita

literária. No imaginário de gênio da língua para o literato, deste lugar, o nome de autor estaria

apto a conter no mesmo traço o que é significado como falares, dialetos, erros, idiossincrasias

e uma tradição da língua lusitana,  seguindo os rumos da ciência estilística e da filologia.

Desta maneira, no lugar do literato, um sujeito no nome de autor cai na armadilha da ilusão do

poder dizer, do domínio do discurso, abalizado pela ideia de um ineditismo: afinal, trata-se da

“dicção fotografada pela 1ª vez na escrita literária”, de uma obra, por sua vez, de um nome de

autor que serviria como “repositário de populário brasileiro”, no efeito do ineditismo para o

nome de autor.

Significado pelo efeito-leitor no lugar do literato e correspondente, um dizer sobre a

escrita literária do outro como “matéria viva” é dito pela posição-filólogo e pela posição-

naturalista  na  formação discursiva  positivista,  produzindo uma forma no literato  de dizer

cientificamente sobre a língua e os costumes de um povo na diferença com quem observa,

professa e determina, no imaginário para o lugar social do cientista, como o filólogo ou o

antropólogo. Em Mário de Andrade, o lugar do literato é iluminado pelo efeito de uma ideia

de anunciação de uma língua literária em seu nome, da qual  seria  baluarte  de um futuro

linguístico,  sistematizada  pelo  domínio  da  ciência  do  estilo,  pela  posição-linguista  da

estilística no literato. No lugar do homem de letras, o nome Mário de Andrade ocupa ainda



262

um lugar de quem pode falar sobre a língua pela ciência, pela ciência do filólogo e do estilista,

projetando uma imagem de si no desejo de ser um escritor culto e literário,  a ser lido,  a

configurar  tradição.  No funcionamento da autoria  pelo  efeito  de totalidade,  em Mário  de

Andrade é projetada uma imagem de “quinhentista da fala brasileira”, tanto por um exercício

demiúrgico do papel de escriba dos falares no Brasil, como por um comportar uma memória

do outro (colonizador europeu) lidar com a transcrição desses falares, produzindo uma escrita

no distinto. Mário é dito por quinhentista também pela projeção de um futuro no presente

marcada pela herança do pré-nacional em Brasil colônia que já dava sinais de outros modos

de dizer sobre a língua em caminhos divergentes da tradição lusitana. Mas o discurso acontece

no nome de autor, atravessado pela ilusão de domínio do dizer sobre a língua e do fazer

literatura. Por isso, um nome de autor é falado por um turbilhão de dizeres, em tensão, no

esvanecer e fortalecer a autoria na discursividade da correspondência. É neste movimento que

vão sendo produzidos sentidos em Mário de Andrade como rapsodo de uma língua e de uma

literatura no vir a ser, pensando pela Análise de discurso o que é professado por Jobim (2010)

quanto à herança e construção de um nacional em Mário de Andrade. 

O discurso do literato sobre a língua do/no Brasil nas cartas de Mário de Andrade

opera de duas maneiras na projeção de uma memória de futuro: por um lado, na legitimação

do que é dito pelo lugar do filólogo e pelo lugar do gramático através das posições filólogo,

naturalista  e  gramático  nas  formações  discursivas  lusitana  e  positivista;  de  outro,  na

resistência, por conferir no dizer sobre a escrita literária outros sentidos silenciados nestas

formações, circulando um efeito para os falares no Brasil de matéria para a produção de uma

escrita literária brasileira, trazendo uma posição-filólogo na formação discursiva brasileira.

Tem-se nisso, conforme Orlandi (1990), o funcionamento do discurso sobre, que, se de um

lado acoberta outras discursividades para alçar determinado dizer com o efeito de verdade,

rechaçando outros ao silenciamento, por outra via, é composto por outros dizeres, reclusos,

mas sempre com a possibilidade de escape. É esta uma das vias onde se constitui a diferença

da correspondência entre literatos. A outra, o gozo da escrita literária no encontro com o gozo

da escrita de si na língua da correspondência, para além de um hábito da vida literária, de um

costume entre homens de letras, frutifica o amor da língua através das cartas: 

nós andamos numa carteação danada, puxa! É carta pra cá, carta pra
lá, até parece noivado. (BANDEIRA apud MORAES, 2001: 153, 22
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de novembro de 1924)
E mais uma vez, Mário, obrigado pelo estudo magistral, fraterno. Você
fez a coisa como eu pedi, como eu queria e precisava. (BANDEIRA
apud MORAES, 2001: 167, 27 de dezembro de 1924)

Um efeito  de  aliança entre  literatos  é  pactuado no dizer  pelo afeto às  línguas  (da

correspondência,  da  memória)  nas  cartas,  no  cartear  aumentado,  onde  é  possível,  pelo

privado, confidencial,  um nome de autor compor uma autoria literária na escrita do outro

nome, por meio de imaginários para um recorte, um estudo, um apagar, um reescrever, um

negar  e  um aceitar  uma escrita  em processo.  Morada de Mário  e  Manuel,  a  fraternidade

discursiva  das  cartas  é  o  espaço  onde  o  autor  compartilha  um  dizer  sobre  a  escrita  no

murmúrio  da  intimidade  ao  mesmo tempo  em que luta  pelo  dizer  sobre  a  língua.  Neste

sentido, o funcionamento discursivo da língua da correspondência empossa e destitui o sujeito

da propriedade do dizer, escapando do secreto ao formar os arquivos Mário de Andrade em

vários efeitos: do arquivo de si, do maior conjunto epistolar da língua portuguesa, da maior

correspondência entre literatos, do gigantismo do autor, do arquivo do Instituto. Do excesso à

falta:  a  correspondência  também é  um espaço  de  impossibilidades  do  dizer,  no  lugar  do

literato no nome de autor, um sujeito no lugar do correspondente se depara com o excesso da

língua, do já dito sobre a língua, e paralisa o gesto de escrita de si, já que nem sempre é

possível tudo dizer, mesmo estando no lugar de quem pode dizer:

A carta.  Diante  do  mundão  de  mal-entendidos que  surgiu  como
tiririca  da  minha  carta  anterior,  da  crítica  de  meu  amigo,  perco  a
coragem de conversar em carta sobre  a questão da língua.  Eu só
poderia  comentar  a  sua  baita  carta  com  outra  bis  baita.
(BANDEIRA apud  MORAES,  2001:  186,  31  de  janeiro  de  1925,
negrito nosso)

 A conversa entre literatos estanca pela avalanche da memória da língua e pelo próprio

jogo no significante da correspondência no sujeito, interpelado do lugar discursivo do literato

a proferir ideias sobre a língua no dizer sobre um traçado da escrita literária do outro, que é

também a sua.  O conflito entre as posições discursivas – “mundão de mal-entendidos” – ao

mesmo tempo em que prostra o sujeito no lugar do literato diante do ter de dizer sobre a

língua na carta, motiva a réplica e a tréplica no fluir da troca dos lugares de quem lê e quem

escreve  cartas,  gerando  um  arquivo-correspondência  encerrado  por  uma  “indesejada  das

gentes” que se anuncia à Mário. 
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Tenho pensado muito em você, sentido mais que nunca a saudade da
sua arte nestes tempos … E principalmente de você é que eu sinto
falta  especial  pelo  que eu não sou,  sinto saudade  … Agüenta  este
namoro e me queira sempre bem. (ANDRADE apud MORAES, 2001:
670-671, 17 de março de 1944)

Têm-se então a última carta de Mário para Mano Manu, onde se lê um sujeito na escrita de si

pelo efeito leitor em “a saudade da sua arte”: arte de dizer sobre a escrita literária, de dizer

sobre a língua, arte de epístola, arte movida pela correspondência na falta de não saber quem

se é, pelo que não se diz, pelo que é dito pelo outro, despindo-se do fardo da autoria – “E

principalmente  de  você  é  que  sinto  falta  especial  pelo  que  eu  não  sou,  sinto  saudade”.

Saudade  de  trocar-se  através  da  correspondência.  Seguem ainda  seis  cartas  sem resposta

assinadas por Manuel-correspondente, ao longo de 1944207, pedindo leitura, revisão, escrita,

como quem cobra um namoro que não se pode mais.

3.3.2.6) Sintetizando o fluir das posições discursivas entre as formações discursivas nas

cartas entre Mário e Manuel

No chamado de uma língua da correspondência para Manuel e Mário, uma rede de

discursividades sobre a língua do/no Brasil emerge na escrita de si, projetando imaginários

para os lugares discursivos de onde se pode e deve dizer sobre a língua, sobretudo, para o

lugar discursivo do literato. Verificamos então que um imaginário de dom, de gênio da língua

para o lugar discursivo do literato em Bandeira e em Andrade advém de uma posição da

poética,  trazendo uma memória da poética clássica e  uma memória gramatical  latina,  em

sintonia com uma posição-gramático na formação discursiva lusitana. Em outros efeitos do

imaginário de dom pelo saber da ciência da linguagem para o literato nesses nomes de autor,

uma  posição-filólogo  e  uma  posição-linguista  da  estilística  se  unem  em  uma  formação

discursiva positivista.  Na movência do discurso transverso pelo trajeto temático dos saberes

metalinguísticos na correspondência, pudemos constatar tanto em Manuel Bandeira como em

207A data  da  morte  de  Mário  de  Andrade,  em fevereiro  de  1945,  aos  52  anos  de  idade,  emerge  em uma falta  na
correspondência.  Pois,  se  analisamos as  posições discursivas  que dão vida ao dizer  do literato sobre a  língua,  em
diferentes lugares discursivos na incidência da fluidez das formações discursivas, não é, jamais, por descartar um corpo,
flechado pelas contradições e tensões do discurso, pelo que impunham tacitamente os lugares e as formações sociais a
que o homem Mário, de carne e coração, estava submetido. Para tanto amor à língua e ao saber pela língua, tão precoce
vida.
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Mário de Andrade novamente o conflito entre a formação discursiva lusitana e a formação

discursiva brasileira pelo discurso sobre a língua do/no Brasil, materializando uma fluência de

posições discursivas que se dá pela disputa das formações discursivas lusitana e brasileira na

memória da língua brasileira.  

Averiguamos, então, nos nomes Mário de Andrade e Manuel Bandeira, que a posição-

filólogo  transita  entre  as  formações  discursivas  brasileira  e  lusitana,  permanecendo  na

formação discursiva positivista. Por outro lado, a posição-gramático, apesar de também se

mover para uma formação discursiva brasileira, se instaura com mais frequência na formação

discursiva lusitana e, por vezes, no entre lugar de uma formação discursiva lusitana e uma

formação  discursiva  positivista.  Na  correspondência  entre  Manuel  Bandeira  e  Mário  de

Andrade, notamos um movimento distinto do que constatamos em Sousa da Silveira, no qual

a  posição-gramático  persiste  na  formação  discursiva  lusitana.  Verificamos  também  uma

posição-naturalista inscrita na formação discursiva positivista, ora fluindo para uma formação

discursiva lusitana, no efeito de um evolucionismo para o sujeito e a língua do/no Brasil,

como menos desenvolvido do que o lusitano, sujeito e língua. Em contrapartida, esta posição-

naturalista ainda filiada à formação discursiva positivista migra para a formação discursiva

brasileira,  no  efeito  de  um  evolucionismo  em  terras  brasileiras  e  pelo  dizer  sobre  uma

miscigenação racial que comporia um nacional brasileiro, sujeito e língua. Vimos ainda duas

posições  mobilizando  saberes  de  uma  linguística  saussureana,  uma  posição-linguista,  ao

veicular  um saber  sobre  a  língua  pelo  sincrônico,  como um fato  social,  e  uma posição-

linguista da Estilística, ao circular um dizer sobre um estilo a partir de um fato expressivo

individual  no  fato  social  da  língua.  Estas  posições  fincam-se  na  formação  discursiva

positivista  e  fluem  para  a  formação  discursiva  brasileira,  de  modo  a  ventilar  um  saber

sincrônico  para  uma língua  do/no  Brasil,  como um fato  social  distinto  do  da  língua  em

Portugal, a ser estilizado em uma unidade linguística pelo literato, coligando uma memória de

futuro para a língua do/no Brasil pela escrita literária para os nomes Mário de Andrade e

Manuel Bandeira. Com isso, pudemos constatar que os nomes de autor guardam uma tensão

entre as formações discursivas lusitana e brasileira em luta pelo discurso sobre a língua do/no

Brasil,  o que constitui uma memória da língua brasileira e faz emergir essa memória pelo

funcionamento do nome de autor.

São outros os caminhos do desejo que move a língua da correspondência no lugar do
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literato, são outras as vias de confronto, se for comparada com a correspondência entre o

literato  e  o  gramático,  Mário  de  Andrade  e  Sousa  da  Silveira.  Seguindo  na  estrada  da

fraternidade e da confissão sobre a língua, leiamos, no lugar de correspondente, aquele que

ocupa o lugar de revisor dos manuscritos eleito por Mário de Andrade, Tio Pio.
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3.3.3)  “Franqueza de confessionário”: de “Tio Pio” para “Mário”.

Neste capítulo, analisaremos a correspondência entre Pio Lourenço Corrêa e

Mário de Andrade. Vale ressaltar a importância desta correspondência, já que, além de Pio

Lourenço ocupar um lugar de revisor dos manuscritos de Mário de Andrade, é projetado sobre

Pio um lugar de mentor intelectual que incide na formação do autor Mário de Andrade. Como

será visto, nesta correspondência, é lançado para a formação do literato um efeito de uma

relação de saber sobre a língua como condição para a escrita literária,  o que possibilita a

emergência de saberes metalinguísticos, por sua vez, de nomes de autor que ocupam lugares

autorizados  a  dizer  sobre  a  língua,  vinculados  a  diferentes  campos  de  saber.  Ademais,

verificaremos ao longo do capítulo o funcionamento discursivo da língua da correspondência,

bem como a projeção de uma memória de futuro em relação à função-autor e ao discurso

sobre a língua. Pela língua da correspondência, nas cartas entre Pio e Mário, veremos que

também  é  possível  ler  como  os  lugares  discursivos  guardam  uma  fluidez  de  diferentes

posições discursivas em retesamento transitando entre formações discursivas em conflito e

aliança na batalha pelo discurso sobre a língua na memória da língua brasileira. 

Deste modo, como será trabalhado na análise, identificamos que no lugar discursivo

do  revisor  e  filólogo,  em Pio  Lourenço,  e  no  lugar  discursivo  do literato,  em Mário  de

Andrade, dentre outros lugares, se insinua mais fortemente um saber pelo científico sobre a

língua  por  meio  das  posições  filólogo,  naturalista  e  linguista,  filiadas  a  uma  formação

discursiva  positivista.  Como  analisaremos,  tais  posições  movem-se  ora  para  a  formação

discursiva lusitana, ora para a formação discursiva brasileira. Entre a herança do científico na

posição-filólogo, da tradição gramatical lusitana, na posição-gramático, e de uma língua do/no

Brasil  que  precisa  ser  dita,  uma  posição-filólogo  e  uma  posição-gramático  se  tensionam

mobilizando distintos campos de saber linguístico entre as formações discursivas lusitana e

brasileira, por vezes, atravessadas pela positivista. É neste movimento do interdiscurso que se

constitui um discurso sobre a língua do/no Brasil no arquivo Mário de Andrade, que reside na

memória da língua brasileira. O capítulo foi dividido em três seções: De lugares discursivos,

é estabelecido um pacto de dizer sobre a língua pela escrita de si, onde trabalharemos os

imaginários de uma confidencialidade sobre a língua que particulariza a carteação entre Mário

e Pio, relacionada ao funcionamento dos lugares discursivos e da projeção do arquivo de si,
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sob os efeitos da língua da correspondência;  Um tribunal de ideias e saberes linguísticos, na

qual percorreremos o trajeto temático através da emergência de temas como a ortografia e a

concordância verbal, bem como o comparecimento de denominações como arcaísmos e língua

brasileira,  em  suma,  pelo  trajeto  temático,   analisaremos  o  funcionamento  do  discurso

transverso nas cartas. Na última seção, “Guarde-a, ou rasgue-a se prefere – mas foi escrita

com carinho”: efeitos da língua da correspondência em Pio e Mário, retomaremos a guisa de

conclusão o que foi trabalhado neste capítulo. Resumiremos também o trânsito em Mário e

Pio das posições discursivas entre as formações discursivas lusitana e brasileira, afetadas pela

formação positivista dominante analisado durante o capítulo.

3.3.3.1)  De lugares  discursivos,  é  estabelecido um pacto de dizer sobre a língua pela

escrita de si

Não sei se lhe será agradável saber que o seu tribunal é porventura um
dos que mais [temo]. Agradável ou não [é] a verdade ... e eu sempre
amei a luz de todos os sóis, até a do velhíssimo Sol da verdade. Mário.
(ANDRADE apud Guaranha e Figueiredo, 2009: 34)

Meu amigo Mário de Andrade: As notas que aí vão são amistosas e
confidenciais: por isso é que são francas: franqueza de confessionário.
Não mas leve a mal, que não buscam hostilidade. Tio Pio (CORRÊA
apud Guaranha e Figueiredo, 2009: 111)

Na dedicatória do exemplar de Pio Lourenço do primeiro livro de poesia de Mário de

Andrade, Há uma gota de sangue em cada poema (1917), é possível ler um chamado para um

julgamento sobre a língua. Ao devolver o manuscrito de  Amar, verbo intransitivo a Mário,

com a revisão e notas sobre a língua nas margens, a assinatura de Pio Lourenço na folha de

rosto produz um efeito da garantia de uma “franqueza de confessionário” (idem) no dizer

sobre a língua para produzir uma escrita literária (por sua vez, um autor de literatura).208  

208Não foi possível o acesso às margens dos livros revisados por Pio Lourenço no arquivo do IEB, pois ao longo da
pesquisa da tese esta parte do arquivo estava indisponível pelo instituto, sob ora uma justificativa de um processo de
restauro, ora sem justificativa explícita. Como aprendemos com Pêcheux (2011), nem tudo é disponibilizado por um
arquivo,  nem  tudo  pode  ser  acessível  por  qualquer  pessoa  (sobretudo,  um  pesquisador  de  fora  da  instituição
administradora do arquivo). As referências à marginália dos manuscritos revisados por Pio que citamos  puderam ser
lidas na publicação das cartas em Pio & Mário, diálogo da vida inteira, organizada por Guaranha e Figueiredo (2009),
resultado da dissertação de mestrado de Denise Guaranha (2007) em Literatura Brasileira da FFLCH-USP, orientada por
dois pesquisadores do IEB: o professor doutor Marcos Antônio de Moraes e a professora doutora Telê Ancona Lopez.
Ainda que as cartas materializem um discurso sobre a língua pelo dizer sobre a escrita literária, a revisão e as notas sobre
a língua residem sobretudo nas marginalias revisadas. Talvez esta seja a maior falta na formação do arquivo discursivo
da tese.
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Em Pio Lourenço, Mário de Andrade parece buscar uma verdade sobre a língua, uma

língua verdadeira  para se escrever  literatura,  a ser encontrada pela intervenção do revisor

escolhido.  Nesse  chamado  a  uma  escrita  de  si  pelo  dizer  sobre  a  escrita  do  outro,  a

convocação  para  um tribunal  linguístico  na  marginalia  do  manuscrito  transita  para  outra

materialidade, a correspondência entre Pio e Mário, no efeito da segurança de um pacto de

confidencialidade sobre a língua através da prática da escrita de si. 

O confessionário vai além, por abrigar a confidência de si, materializando na escrita de

cartas  imaginários  sobre as  aflições  do corpo e  da alma,  de  um Mário e  de  um Pio que

buscam, ao mirar no outro, um mirar-se. A fazenda de Pio em Araraquara, como foi dito, é

abrigo para Mário encontrar-se com a escrita, fuga do centro da vida literária paulista: é um

descanso do corpo do autor, para o fortalecimento da autoria no discurso. Um efeito disso é a

circulação da ideia de que Mário escreveu Macunaíma em seis dias nesta fazenda, reforçando

um imaginário de gênio da língua para o nome de autor ao mesmo tempo em que produz uma

ideia de lugar idílico para que o literato possa escrever. Na escrita de si, uma confissão do

literato nos permite ver o efeito de uma necessidade do privado, agasalhando o sujeito pela

correspondência e por uma imagem de recanto para a chácara de Pio:

Recebi sua carta e fiquei desolado nesta desolação que vou lhe dizer
que não sei quando poderei ir à chacra. E é impossível que o Sr. não
saiba  quanto  isso  é  meu  desejo.  (ANDRADE  apud  Guaranha  e
Figueiredo, 2009: 419 [10 de fevereiro de 1945])

Quando não é possível recolher-se na fazenda, Mário recolhe-se na escrita de cartas a

Pio Lourenço. O funcionamento da confissão discursiva, na correspondência com Pio, se dá

no encontro de um efeito de refúgio e reforço incidindo na formação Mário-intelectual e na de

Mário-autor, por meio da fluência entre o dizer de si e o dizer sobre a língua, dando corpo a

um arquivo de si, através do cultivo e da reunião das cartas aliado às fichas de estudo sobre a

língua209.  Por  isso,  embora  o  maior  número de  cartas  referentes  a  um correspondente  no

arquivo seja as de Manuel Bandeira, a correspondência entre Mário e Tio Pio é a de maior

duração no arquivo: de 1917 a 1945. Conforme Guaranha e Figueiredo (2009), “O conjunto é

constituído  por  105 cartas  e  bilhetes  de Pio Lourenço e  84 cartas  de Mário de  Andrade,

datadas de 1917 a 1945” (idem, 2009: 19). Menor é o número de cartas pelo repouso do autor

209Às cartas, unem-se no arquivo de si referente a Mário e a Pio as fichas de estudo e os manuscritos de Mário de Andrade
revisados por Pio. 
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na fazenda e pela confissão sobre a língua nos manuscritos revisados por Pio e no trocar

fichas  de  estudo.  Segundo  Mello  e  Souza  (2009),  duas  ocorrências  na  vida  de  Mário

assinalam o nascimento da correspondência com o parente: a publicação do primeiro livro e a

morte  do  pai.  Como  vimos,  um  dos  preceitos  do  positivismo  concerne  na  prática  do

aconselhamento,  segundo  Comte  (apud  ORLANDI,  2002:  271).  É  preciso  pensar  essas

ocorrências discursivamente, a partir do campo teórico ao qual nos filiamos. Na inscrição em

uma formação discursiva positivista,  o sujeito,  no lugar discursivo de escritor, projeta um

imaginário de verdade – uma verdade sobre a língua, a ser alcançada através da iluminação de

um guia, um conselheiro, um pai para dizer sobre a língua. Na correspondência de Mário de

Andrade, este pai é Pio Lourenço.

Deste modo, do lugar de homem de letras, o sujeito é interpelado duplamente pela

língua a comparecer no tribunal linguístico. Tem-se a interpelação do sujeito pela formação

social  a  ocupar  o  lugar  de  homem de  letras  e,  por  isso,  a  dizer  sobre  a  língua:  é  uma

obrigação, um imperativo, a ser cumprido do lugar de literato, de filólogo, de gramático, de

onde se tem o poder e o dever de dizer sobre a língua, por sua vez, de promover saberes

linguísticos210.  Este é um imperativo de ordem pública. Por outro lado, a exigência de uma

prática pela formação social para o lugar do intelectual (a escrita de si por cartas) conduz o

sujeito a atender ao chamado da língua da correspondência, tomar-se nela, como necessidade

imperativa do confessar-se e do confessar-se sobre a língua em cartas, no privado.  Contudo, a

tensão entre o público e o privado não feriria a confissão sobre a língua, tendo em vista o

cumprimento de uma prática social,  por sua vez discursiva,  gerando imaginários para um

lugar discursivo do intelectual a partir do que é professado nele sobre a língua? E os efeitos

para um lugar discursivo do homem de letras por uma prática do guardar os manuscritos, as

fichas, cartas, uma biblioteca pessoal na formação de um arquivo do futuro?

Sua carta de 19-XII tem estado aqui em cima da mesa, à espera de ser
respondida para depois ser guardada em separado, até o dia em que
eu  receber  o  seu  anunciado  “livro  impossível  de  um  português
escrever”.  Ela  vai  ser  arquivada,  mediante  cola  ou  alfinete,  na
página  de  rosto  do  volume  que  V. decerto  me  mandará  com
dedicatória autógrafa. Prevejo, e antegozo, a cara dos bibliófilos do
futuro,  no  leilão  que  mais  cedo  ou  mais  tarde  há  de  tragar  e
dispersar os livros que atualmente são meus, quando abrirem para

210E vale ressaltar, como já foi explicitado, que não há uma distinção rígida entre esses lugares discursivos, há uma fluidez
entre o literato, o gramático e o filólogo pelo cruzamento de práticas discursivas nestas condições de produção.
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revistar  o  estrago  das  traças  também  futuras  no  volume,  aí
encontrarem a carta em que o autor dá o seu voto de que Os filhos da
Candinha é o seu livro “mais bem escrito”. V. sabe que quase sempre
o parecer dos pósteros não coincide com o do autor a respeito dos
juízos  emitidos  por  este  sobre  as  suas  obras.  (CÔRREA  apud
Guaranha e Figueiredo, 2009: 394, 1º de janeiro de 1943, grifo nosso)

Que é ter aqui uns quinhentos livros pra quem ajuntou dez mil?
Pela  última  conta  do  meu secretário.  Minhas  músicas  ainda  talvez
mais numerosas, meu piano também ficaram em São Paulo. E os meus
fichários,  minhas  coleções  de  documentos  folclóricos  colhidos  por
mim e que temo trazer por causa de roubos que me desesperariam.
(…)Com isso vivo sem pernas e sem mãos e sem grande parte da
cabeça, que está nos livros e fichários. (ANDRADE apud Guaranha
e Figueiredo, 2009: 338, 3 de maio de 1940, grifo nosso)

No dizer sobre um vislumbrar para cartas e manuscritos um papel de objeto de desejo

de “bibliófilos do futuro”, movendo um “parecer dos pósteros”,  o sujeito é impelido pelo

lugar do homem de letras e pela função-autor a reunir materiais sob sua assinatura, bem como

sob outros nomes de autor, em um arquivo de si no foco para o futuro. Além disso, vale dizer

que a prática do arquivo de si relaciona-se a uma busca do autor por uma unidade e uma

imagem para a prática de um lugar exercido pelo autor, o de homem de letras. Tal relação

reforça a circulação de um imaginário para o lugar discursivo de homem de letras por meio do

dizer sobre práticas idealizadas para este lugar – como conter um saber em uma biblioteca

pessoal  com  mais  de  dez  mil  obras,  sistematizar  o  estudo  um  fichário,  guardar  cartas

conforme o assunto,  sobretudo,  cartas  em relação à  escrita,  por sua vez,  à língua,  dentre

outros. Na correspondência assinada por Mário de Andrade e Pio Lourenço, ressoa novamente

um dizer sobre uma prática do arquivo de si pelo excesso e é preciso considerar que tal gesto

de  si  para  um  arquivo  coaduna-se  à  projeção  imaginária  de  si  no  lugar  discursivo  de

intelectual, conduzida pela função-autor. Por outro lado, pelo receio do autor em perder-se na

dispersão do discurso, no dizer sobre a formação de um arquivo de si choca-se com a projeção

de um arquivo do futuro,  já  que sob o arquivo de si  paira  o efeito  de uma resistência  à

dispersão em outros arquivos futuros, no efeito de uma falta da regência do arquivado: “no

leilão que mais cedo ou mais tarde há de tragar e dispersar os livros que atualmente são

meus”. 

É possível perceber também na correspondência uma cisão do sujeito entre o arquivo

de si e a escrita de si. Se o sujeito tenta se proteger da dispersão do discurso pelo nome de
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autor na prática do arquivo de si, através da escrita de si, pode-se perceber a cisão do sujeito

na luta do autor contra a dispersão do discurso e da memória. Com isso, a produção de um

arquivo de si  no guardar  as cartas  e  os  manuscritos  é  assinalada por  uma tensão entre  o

público e o privado: ao mesmo tempo que abriga o segredo, o torna público, na projeção de

um arquivo do futuro, ou seja, da memória de futuro capturando o autor para a prática do

arquivo de si.    Pelo pacto da confidência expresso materialmente nas margens do romance,

reverberando  nas  cartas,  a  correspondência  de  Mário  e  Pio  se  destaca  das  anteriormente

analisadas por enaltecer ainda mais as tensões entre o público e o privado, um dizer sobre o

arquivo de si e o arquivo do futuro, deixando mais latente um efeito de unidade e a dispersão

discursiva da autoria e do arquivo.  

Além disso,  cabe pensar nos efeitos da marca do revisor, cujo dizer sobre a escrita

literária materializa-se nas margens dos manuscritos e nas cartas, em relação ao efeito de

propriedade da escrita pela função-autor em Mário de Andrade. Como manter o efeito do

Mário autor, um efeito de propriedade do dizer e da escrita, se sob sua pena paira uma outra

mão, que guia e orienta o traçado da escrita ao emergir  saberes metalinguísticos no dizer

sobre a escrita literária? O discurso se move de outra forma no pacto entre Pio e Mário. A

confissão expressa em Pio, aceita por Mário, funciona como a resguardar a autoria de um

perigo da perda da unidade discursiva (imaginária, já perdida), dando força à formação de um

Mário de Andrade, nome de autor. A confissão, portanto, é um efeito no dizer sobre a língua

de modo a fortalecer a autoria pela prática da escrita de si em cartas. Por isso, os manuscritos

revisados e as cartas seriam ditos confidenciais por Mário e Pio. Por outro lado, a formação

do  arquivo  pelo  autor,  na  projeção  de  um  espaço  futuro  para  si  na  memória,  fura  a

confidência, estabelecendo uma tensão entre o público e o privado. 

Averiguamos então uma primeira diferença entre essa correspondência e as analisadas

anteriormente.  Ainda que haja uma tensão entre o público e o privado,  como nas demais

correspondências,  entre  Pio  e  Mário,  do  lugar  de  correspondente,  é  discursivizada

materialmente na língua uma garantia da confidência de si e da confidência sobre a língua que

dá corpo ao manuscrito revisado e às cartas. O efeito da confiança de um elo estabelecido é

reforçado  pelo  efeito  do  nome  próprio,  através  da  assinatura  atrelada  à  “franqueza  de

confessionário”. Neste pacto, o nome próprio desliza no discurso: se Pio Lourenço é projetado

no lugar de um juiz da língua em Mário de Andrade, no Tio Pio, um dizer de si para dizer



273

sobre a língua caminha para o riso, a brincadeira, de quem se anuncia no lugar discursivo de

amante da língua:

Ora o meu tribunal!... O meu pobre tribunal!... Eu não tenho voto na
matéria, quanto mais tribunal; parece-me até que há nos infinitos
recônditos  do  cérebro  humano  um  só  engaste  para  as  pérolas  da
música e da poesia, e que esse engaste, muito pequeninino no meu
pobre cérebro, eu o quebrei aos oito anos, num desastre de peraltagem.
Perdi então o tribunal, perdi o voto:  não há que temer. (CORRÊA
apud  GUARANHA e  FIGUEIREDO,  2009:  34  [21  de  agosto  de
1917], negrito nosso)

A “verdade”  linguística  que  o jovem escritor  persegue é  esvaída  pela  projeção de

outros sentidos para o lugar discursivo de revisor em Pio: o tribunal vira graça sobre a língua,

conversa, apontamento, estudo condensado em fichas, práticas que vão moldando uma escrita

literária através do dizer sobre a língua em Mário de Andrade. Ainda que sobressaia em Pio

um imaginário de despojamento de um detentor da verdade sobre a língua, ao dizer de si no

lugar de dizer sobre a língua - “eu não tenho voto na matéria, quanto mais tribunal” - as cartas

mobilizam  outros  nomes  de  autor  no  efeito  da  autoridade  do  discurso  sobre,  no  trazer

filólogos, literatos e gramáticos inscritos na mesma historicidade. Ora, é preciso ressaltar que

Pio  Lourenço  cultivou  mais  de  dez  mil  fichas211 sobre  a  língua,  incentivando  Mário  de

Andrade  ao  hábito  do  fichamento  dos  estudos.  Como  vimos  na  seção  sobre  os  lugares

discursivos, em Mário de Andrade é projetado um imaginário de mentor intelectual, de guru

de uma geração, de acontecimento literário.  Através da correspondência com Pio, Mário se

encontra na outra face do cristal, no lugar discursivo de discípulo de Pio. Em carta assinada

por Mário na ocasião do aniversário de Pio, é possível ler um imaginário de Pio como guia,

orientador, de Mário de Andrade:

em vidas muito acidentadas e muito cheias de precariedades derivadas
da curiosidade do mundo e da paixão por ele, como são no geral as
vidas dos artistas e é esta minha, nada faz tanto bem, nada repõe a
gente  dentro  da  sua  mais  perfeita  e  sobrenatural  finalidade  que  a
presença de  um homem de nobreza inflexível. A gente  se garante
nesse  refúgio e  cobra  forças  pra  não  derrapar  definitivamente.
(ANDRADE apud Guaranha e Figueiredo, 2009: 182 [11 de maio de
1931], grifo nosso)

Às  minhas  'loucuras',  fantasias,  curiosidades,  a  sua  simplicidade
sistematizada de  ser  deu  maior  paciência,  mais  precisão  de

211GUARANHA e FIGUEIREDO, 2009: 101
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fortificarem-se no estudo; à minha sensibilidade o senhor e sua vida
trouxe  novos  lados,  desconhecidos  antes,  por  onde  ela  se
experimentasse e enriquecesse; e finalmente à riqueza milionária das
minhas fraquezas veio a sua belíssima e tão nobre atitude moral pôr
freios, que uma educação muito imperfeita, mesmo com as tradições
paterna  e  religiosa,  creio  que  não  seriam  suficientes  para  refrear.
(ANDRADE apud Guaranha e Figueiredo, 2009: 182 [11 de maio de
1931], grifo nosso)

Lhe mando mais por descargo de amizade agora um livro que o sr.
achará naturalmente pavoroso. Como a minha evolução é circular e
um dia partimos mais ou menos juntos inda tenho esperança que um
dia  nos  encontraremos.  (ANDRADE apud  Guaranha  e  Figueiredo,
2009: 91, 7 de fevereiro de 1926, grifo nosso)

Nestas sequências, pode-se perceber que reemerge a projeção de uma imagem de Pio

como guru e mentor filiada a formação discursiva positivista, através da designação para o

sujeito  de  determinados  valores  referentes  a  um  imaginário  para  o  homem  positivista:

“nobreza inflexível”, “nobre atitude moral”, “simplicidade sistematizada”. Sobre a formação

de Mário-literato, incide uma ideia de evolução de uma escrita percebida de modo cíclico, a

escrita é dita no efeito do natural, configurando uma posição-naturalista na escrita de si pelo

literato. É por essa posição que é projetado um efeito-leitor em Pio, antecipando uma sentença

da leitura de Pio de Losango Cáqui como “naturalmente pavoroso”, imbuindo a obra no efeito

do  escape  do  que  pode  ser  concebido  sobre  a  língua  pela  posição-naturalista.  Em

contrapartida, a formação discursiva positivista alça Pio para o lugar discursivo de mentor de

Mário de Andrade, produzindo pela escrita de si um efeito para Mário de Andrade no lugar

discursivo  de  literato  com a  meta  de  alcançar  um ideal  de  conhecimento  sobre  a  língua

projetado em Pio. No efeito de uma forma-sujeito positivista, conforme vimos anteriormente

com Orlandi (2002) nas análises da seção 3.2, uma imagem de Mário para Pio encontra na

prática do aconselhamento um refúgio que move tanto a escrita de si como o dizer sobre a

língua, no seguir um caminho de constância do estudo.  Deste modo, uma formação discursiva

positivista vai projetando imaginários para o lugar de quem pode e deve dizer sobre a língua

na correspondência de Mário e Pio.

O que seria  então  não ter  um tribunal? Na primeira  carta  de Pio  a  Mário,  o  dito

tribunal em Pio comparece como uma orientação de uma prática a ser seguida por um escritor
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de literatura em formação212: o estudo da língua.

Pode  continuar.  Não  tenha  receio,  não  há  motivo  de  receio,  pelo
contrário. Continue e estude sempre a língua, que ela o merece, e dá
margem  a  longos  anos  de  estudo.  Continue,  e  seja  sempre
despretensioso, não se preocupe de armar efeito. O efeito aparece sem
que V. dele se ocupe, e desaparecerá, fugidio e resvaladiço como um
sabonete umedecido, se V. começar de o perseguir.
Ora  aí  tem V.  a voz  do sol  velhíssimo da verdade,  salvo  aquela
suspeição  já  acusada;  é  o  sol  da  verdade  porque  eu  escrevi  com
sinceridade,  pus  no  papel  o  que  sentia  na  alma.  Ou  eu  muito  me
engano,  coisa  que  não  me  parece  provável,  mas  que  reconheço
possível  por  ser  V.  o  Mário  e  eu  o  tio  Pio.  (CORRÊA  apud
GUARANHA e FIGUEIREDO, 2009: 36  [21 de agosto de 1917],
grifo nosso)

Na lição de Pio, no lugar discursivo de mestre, pode-se ler uma relação entre língua e

um sujeito lançado ao saber a língua, que se encaminha em outra direção da imaginada para o

lugar  discursivo  de  gramático  e  de  filólogo.  Há  um  confronto  entre  um  imaginário  do

conhecedor da língua, aquele que persegue a língua, e de uma língua a ser conhecida pelo

sujeito, aquele que é ocupado pela língua.   Se ao gramático e ao filólogo caberia a tarefa de

produzir  um saber sobre a  língua por meio da tradição e da ciência,  na formação de um

discurso sobre a língua, em Pio Lourenço, o estudo da língua é significado não como um

objeto a ser domado pelo estudioso, mas é a língua a possuir o sujeito. É interessante notar na

sequência  a  ausência  de  uma denominação  para  a  língua  –  “estude  sempre  a  língua”  –,

oriunda da fluidez que marca a circulação dos saberes sobre a língua nessas condições de

produção,  o que não implica  dizer que a denominação não está marcada em Pio em outras

sequências, como veremos. Mas a falta da nomeação para a língua ressoa no dizer de Pio

sobre sua lição. A primeira lição de Pio para Mário consistiria em o literato permitir que a

língua brote no sujeito, através da busca “despretensiosa” pela língua, ao invés do literato cair

na ilusão de colocar-se como um senhor dela, persegui-la, sob o risco dela escapar-lhe, como

um “sabonete umedecido”. A imagem de um “sabonete umedecido” para a língua liga-se ao

modo da língua escapar à contenção em fórmulas e regras, à fuga da língua de uma fantasia de

totalidade  que  os  lugares  do  gramático  e  do  filólogo  almejam  vesti-la  para  legitimar  e

justificar enquanto campos de saber. 

212O termo “em formação” refere-se tanto ao escritor, como a literatura, considerando que esta era uma condição da
língua do/no Brasil. 
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Em outras palavras, é o que está dito em Milner (1987) sobre a língua para o poeta e a

língua  para  o  gramático  e  para  o  linguista.   A incompletude  da  língua,  o  “não-todo  da

alíngua”,  precisa  ser  dita  como  o  que  não  é,  como  completude,  pelo  gramático  e  pelo

linguista, “para que este se faça objeto de ciência … a língua é a rede pelo qual a alíngua falta,

mas em si mesma a rede não deve comportar nenhuma falta” (MILNER, 1987: 26). Ou seja,

para caber na compreensão do gramático e do linguista, a língua é forjada como completa,

sem falta, de modo a legitimar um discurso sobre a língua destes lugares. Em outra via, o

poeta é absorvido  justamente por uma “falta que marca alíngua: que se lhe confira um ser, e

torna-se concebível que se proponha como um dever dizer este ser, fazer com que ele cesse de

não se escrever” (idem, 1987: 25). Estudar a língua do lugar do literato, nesta rede discursiva,

é  lidar  com a  falta  e  com o furo  da  língua,  com uma língua que  não  é  concebida  pelo

gramático, pelo filólogo e até pelo linguista, por escapar ao que pode e deve ser dito sobre a

língua. Seria, então, um estudo de uma língua sem nome, rompendo com um nacional para a

língua. A lição de Pio é a lição do amor da língua. O que não imuniza o literato nem o seu

mentor, pelo cruzamento dos lugares discursivos e das posições em tensão no dizer sobre a

língua,  a se filiar  ao discurso do gramático,  do filólogo ou do linguista,  e mesmo a uma

formação discursiva lusitana em parceria ou não a uma formação discursiva positivista. 

Ainda sobre o exercício do amor da língua, por exemplo, destacam-se as fichas, nas

quais  vão  sendo  mobilizados  os  saberes  e  ideias  linguísticos  veiculados  na  mesma

contemporaneidade dos  correspondentes,  para formar uma escrita  literária  através de uma

rede de dizeres sobre a língua do/no Brasil. Através das fichas, o literato teria um apoio para

escrever e dizer sobre a escrita, incorporando a correspondência213. O funcionamento do nome

de autor irrompe também nas cartas em relação ao estudo da língua, materializando um dizer

sobre a prática discursiva entre os correspondentes:

V. iniciou a conversa, e que se refere ao livro do C. Figrdo. (CORRÊA
apud Guaranha e Figueiredo, 2009: 233 [14 de junho de 1933], negrito
nosso)

Quanto ao Falar e escrever, do Cândido Figueiredo, como lhe tinha
prometido,  examinei  os  meus  exemplares.  (ANDRADE  apud
Guaranha  e  Figueiredo,  2009:  231  [30  de  maio  de  1933],  negrito
nosso)

213Desta forma, a falta das fichas no arquivo da tese é um indício do furo no arquivo, produzido neste caso pelo gesto
institucional do que é acessível, do que pode ser lido em um arquivo. Cabe então buscar os rastros do dizer sobre a língua nas
fichas pela leitura das notas de edição da correspondência publicada.
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Recebi  um grupo  de  Saids  Alis.  Mande  o  preço.  (CORRÊA apud
Guaranha e Figueiredo, 2009: 139 [29 de fevereiro de 1928], negrito
nosso)

Leio  no  Macedo  Soares (CORRÊA apud  Guaranha  e  Figueiredo,
2009: 177 [2 de setembro  de 1930], negrito nosso)
tão bem estudada e exposta no livro de Amadeu Amaral (CORRÊA
apud Guaranha e Figueiredo, 2009: 82 [25 de março de 1925], negrito
nosso)

É dada como francesismo por  J.  Leite  de Vasconcelos (Lições  de
filologia, 1911, p.387) (CORRÊA apud Guaranha e Figueiredo, 2009:
281 [18 de fevereiro de 1935], negrito nosso)

Por outro lado, a busca em apreender a língua em fichas e nas cartas pelo efeito de

legitimidade do nome de autor, fazendo comparecer nomes de autor no lugar do gramático e

do filólogo, se constitui em uma tentativa de dar conta da fluidez da língua nas fichas e nas

cartas para produzir  uma escrita literária.  Vale também retomar Balibar (1993 [1985]), ao

afirmar que a escrita  literária  se configura como um modo de reter  a  língua,  produzindo

representações sobre a língua. Com isso, pode-se considerar que há uma tensão na lição de

Pio entre o dizer sobre o estudo da língua e a prática deste estudo com a finalidade de uma

escrita literária, retesamento este que incide na formação do literato e em sua relação com a

língua.  Uma outra tensão também é estabelecida na correspondência pelo dizer sobre o lugar

de revisor:

Se tiver paciência queria  seu comentário severo sobre ortografia e
língua  do  Amar,  verbo  intransitivo.  Com  certas  modificações
ortográficas dele sei  que o sr. não concordará. Porém o que me
interessa são as razões. Escreva, comente na margem e me remande o
exemplar.  Estudarei seus comentários e farei voltar o livro outra
vez. (ANDRADE apud GUARANHA e FIGUEIREDO, 2009: 101 [24
de janeiro de 1927], grifo nosso)

To begin with – eu gostei do  verbo intransitivo  ; é claro que  a ele
anteponho muitas e severíssimas objeções, já quanto à ortografia,
já quanto à sintaxe, já quanto ao estilo e – arre! – já ainda quanto
à geral orientação artística. Mas V. sabe que somos irreconciliáveis,
e não pode admirar-se de nada disso; antes, pelo contrário, eu é que
me  admiro  de  ter  podido  começar  esta  carta  com  a  declaração,
gratíssima ao meu coração, de que gostei do livro ... (só não gostei em
ão ci dessus).

As notas que tomei às margens do livro são muito numerosas, algumas
estão bastante confusas, muitas têm a caligrafia ilegível para outrem
que não eu. (CORRÊA apud GUARANHA e FIGUEIREDO, 2009:
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106 [10 de março de 1927], grifo nosso)

Os livros já estão no encadernador, menos o Macunaíma, que, como
não  entendo  mesmo,  não  pretendo  cortar.  (CÔRREA  apud
Guaranha  e  Figueiredo,  2009:  278,  2  de  fevereiro  de  1935,  grifo
nosso)

Na correspondência, um confronto de formações imaginárias para o lugar discursivo

do revisor advém da projeção de imaginários para o lugar discursivo de leitor, movido por um

saber do gramático no dizer sobre o que seria “a língua do Amar, verbo intransitivo” do lugar

do gramático. De Mário de Andrade, é atribuído um efeito de discordância para Pio, no lugar

discursivo do leitor, fruto da imagem que o outro faz da leitura do outro como filiada a um

dado saber  do gramático  -  “Com certas  modificações  ortográficas  dele  sei  que  o sr. não

concordará”.  No cruzamento do lugar discursivo do revisor com o de mentor em Pio, uma

imagem de Mário como discípulo que aguarda um “comentário severo” produz um efeito de

um literato em formação pela mão do aconselhamento, no caso da língua, um aconselhamento

atrelado ao que circulava como saber gramatical. Nesse literato que se encaminha e projeta

pela mão do revisor, a lição do que o outro aventa como língua é estudada para refazer e

emendar a escrita literária, caindo no imaginário do estilo, da individualidade do escritor, de

uma escrita em língua própria, só no estilo passível de ser aceita pelo gramático. Deste modo,

uma das formas de significação do aconselhamento de Pio em Mário de Andrade é produzida

por  um elo  entre  a  formação  discursiva  positivista  e  a  formação  discursiva  lusitana,  em

relação a um saber gramatical tido como legítimo, tradicional. 

Contudo,  como  temos  trabalhado,  devido  às  condições  de  produção  do  saber

gramatical sobre a língua do/no Brasil ainda estar sendo moldado para o que culminaria em

um discurso sobre, outras formações discursivas também guiam a prática do aconselhamento.

Ademais,  é preciso considerar que se há um próprio sobre as formações discursivas,  este

próprio é a heterogeneidade, a porosidade, em que se movem na memória interdiscursiva. E é

justamente essa heterogeneidade que leva em Pio um efeito de leitura pelo gostar, bem como

o de não intervir em Macunaíma, apesar do choque com o saber gramatical filiado à formação

discursiva lusitana. A língua escapa como “sabonete umedecido”. Seria deste modo que uma

formação discursiva brasileira se marca desestabilizando a formação discursiva lusitana no

constituir um discurso sobre a língua do/no Brasil? Cabe ainda uma observação. Segundo nota
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de edição das cartas,  Pio inicialmente escreve “ortografia  ilegível”,  rasura e substitui  por

“caligrafia ilegível” (GUARANHA e FIGUEIREDO, 2009: 106). Ora, uma rasura, o risco da

palavra por outra  produz sentidos.  Nas cartas de Pio e Mário das quais recortamos essas

sequências, como analisaremos na próxima seção, comparecem saberes sobre a ortografia em

conflito pela língua, o que já trabalhamos nas correspondências de Manuel Bandeira. Mas nos

detenhamos primeiro no lugar do revisor em relação ao pacto de confidência. Há uma tensão

entre o público e o privado no risco da palavra, que se desdobra de vários modos. Pode-se

considerar que a ortografia funciona pelo público, por meio do emprego de letras e sinais em

uma lei, uma regra produzida a partir de um campo de saber sobre a língua convergindo para

uma unidade imaginária de uma língua nacional, na tentativa de apagar o risco, o erro da

palavra.  Por outro lado, a caligrafia é de ordem privada, pois marca o traçado, um riscado

próprio da palavra pela mão do sujeito, resistindo – como uma boa letra ou como garrancho -

ainda que haja uma lei para escrita correta. O adjetivo “ilegível” tanto para “ortografia” como

para “caligrafia” marca que sobre uma correção imaginária há um sujeito que não controla a

língua. E nesse “ilegível” se projeta um revisor e um autor, um revisor que esconde e assinala

na caligrafia a presença de si na escrita do outro, um autor que para garantir sua unidade

imaginária precisa da “franqueza do confessionário”. Por essa discursividade entre o público e

o  privado  na  língua  da  correspondência  em Pio  e  Mário  vão sendo  mobilizados  saberes

metalinguísticos para tentar dar conta de uma língua que escapa no dizer sobre e no fazer uma

escrita literária pelo autor e pelo revisor. 

Dessa maneira, como poderá ser verificado com as análises das cartas, a intervenção

na escrita de Mário de Andrade, bem como a troca de saberes sobre a língua, é justificada em

Pio por citações de instrumentos linguísticos, pela referência direta a gramáticos, filólogos e

literatos dando corpo às cartas, no caminho para a formação de um discurso sobre a língua

do/no Brasil. Com isso, pode-se constatar que uma das formas do funcionamento do discurso

transverso na correspondência consiste em modos de justificar o dizer sobre a língua no lugar

discursivo do filólogo-revisor, através da emergência de saberes metalinguísticos vinculados

por nomes de autor sobre temas como a concordância, a questão pronominal, a ortografia, a

prosódia. A tensão insiste no pacto de confidência linguística entre Pio e Mário: se é projetada

uma imagem de não ocupar um lugar de legislador sobre a língua, em contrapartida, o tribunal

é estabelecido pela convocação de gramáticos, filólogos e literatos na correspondência entre
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Mário  e  Pio  Lourenço.  Para  o  tribunal  linguístico,  como  analisaremos,  em  Pio  também

comparece uma outra discursividade,  um modo biológico,  naturalista,  no discurso sobre a

língua pelo dizer sobre a escrita literária. 

Considerando  o  que  expusemos  sobre  os  lugares  discursivos  e  o  pacto  de

confidencialidade na correspondência entre Pio e Mário, nos encaminhemos para o trajeto

temático, que consiste na emergência de saberes metalinguísticos relacionados à concordância

verbal, à questão vocabular e à ortografia.  Como nas demais correspondências, analisaremos

o trajeto temático pelo comparecimento de arcaísmos, brasileiro e outros modos de designar a

língua do/no Brasil.  Desta forma, mobilizamos pelo funcionamento do discurso transverso

nomes de autor legitimados a dizer sobre a língua, no exercício das práticas discursivas que

produzem  saberes  linguísticos,  sobretudo,  no  cruzamento  dos  lugares  do  gramático,  do

filólogo e do literato. 

3.3.3.2) Um tribunal de ideias e saberes linguísticos

Retomando a primeira carta de Pio a Mário de Andrade, referente à publicação de Há

uma gota de sangue em cada poema (1917), verificamos uma forma de dizer sobre a escrita

significada a partir de um saber naturalista, que irá constituir um discurso sobre a língua pela

ciência na correspondência:

Gosto do seu fraseado, sadio, forte e original; o próprio assunto da
obrinha tem ressaibos de originalidade,  mas não sei por que se vê
que a originalidade é nativa, não cultivada.  Flui das linhas e das
entrelinhas, como a fonte de terra porosa, sem ser encaminhada.
Olhe, se V., ainda muito novo, mudar porventura o rumo do espírito e
quiser fazer originalidades, estou certo de que se estragará: captada,
encaminhada a fonte natural, ela já mostrará a indústria humana,
que anda geralmente estragando a natureza.  O metro ...  eu não
percebo nada de metro; outras técnicas do verso ...  eu não percebo
nada disso. A regência  dos períodos, o estilo, o português enfim, eu
acho  muito  bem,  talvez  tirando  um  pouco  esticado  para  o
arcaísmo vocabular, que é em todo caso apoiado e defendido por
muito boa gente.  (CORRÊA apud GUARANHA e FIGUEIREDO,
2009: 34 [21 de agosto de 1917], grifo nosso)

Em Pio Lourenço, comparece um saber da botânica naturalista, um modo da ciência

natural significar a vida das plantas, para uma leitura da escrita de Mário de Andrade, a partir
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de um imaginário naturalista sobre a língua. Ao dizer do estilo de Mário de Andrade como

algo original, que “flui das linhas e das entrelinhas, como a fonte da terra porosa, sem ser

encaminhada”,  são  produzidos  sentidos  para  a  escrita  literária  de  Mário  de  Andrade  que

recaem em um imaginário naturalista, reverberando na formação de um saber sobre a língua

como algo natural. Ou seja, a escrita é significada na comparação com um dizer sobre a terra

no efeito do natural, de uma fluência por si,  advinda da filiação ao naturalismo enquanto

campo de  saber,  do  qual  são  veiculados  modos  de  compreensão das  coisas  pela  ciência,

subsumidos ao discurso naturalista. 

Vale  considerar  que  a  botânica  ocupava  um  lugar  de  prestígio  de  ciência  mais

expoente no século XIX e não são poucas as referências nas cartas ao naturalista St. Hilaire,

tanto para relatar pela escrita de si os estudos naturais de Pio e Mário na fazenda, como para,

a partir de um dizer sobre a observação da flora e da fauna, buscar um entendimento sobre a

língua.  Nos diários de viagem ao Rio Grande do Sul de St. Hilaire (2002), materializa-se a

repetição  de  um enunciado  que  sintetiza  um dos  princípios  do  discurso  naturalista:  uma

“ordem natural das coisas”. Nestes diários, o enunciado produz imaginários sobre a fauna e a

flora214,  bem como a organização social215,  inclusive,  inscreve-se no lugar do naturalista a

possibilidade de uma ação contrária a esta ordem, uma corrupção ao natural, caso o comércio

seja privado da “proteção oficial” (idem, 2002:106). Se para manter uma “ordem natural das

coisas” na sociedade é necessária uma “proteção oficial” de um estado-nação em surgência,

na discursividade naturalista, o nacional se inscreve nesta ordem, como algo óbvio, que não se

deve  macular,  uma evidência.  No discurso  naturalista,  o  nacional  é  projetado  como uma

ordem natural da sociedade. Por sua vez, sobre a língua são projetados sentidos filiados ao

discurso naturalista. Pelo saber naturalista no discurso sobre a língua, pode-se notar em Pio

Lourenço que o lugar do fazendeiro se aninha ao lugar do homem de letras, o que tece em

uma mesma rede metafórica sentidos para a escrita em uma analogia a um saber sobre a

natureza, rede esta inscrita no discurso naturalista. Vejamos algumas sequências:

Como plantador de batatas, não percebo  essa coisa de se meterem
batatas, digo, palavras avulsas – by standers – no meio do discurso;
como matador de formigas, não me cabe na mioleira um verso sem
metro,  sem  rima,  sem  leis.  Considero  isso  tudo  como  arte  dos
soviets. Também já v. o sabia. Mas continuo a plantar batatas, sem me

214cf. St. HILAIRE, 2002: 91
215cf. St. HILAIRE, 2002: 96
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interessar  pela  sorte  dos  soviets.  (CORRÊA  apud,  Guaranha  e
Figueiredo, 2009: 55, 11 de março de 1922)

Reconheci,  por  ora,  todas  as  letras  usadas  na  composição  das
palavras,  e  reconheci  quase  todas  as  palavras  que  essas  letras
compõem. Muitas e muitas frases também reconheci, melhor, entendi;
entendi  ainda  muitos  períodos,  e,  com esforço,  cheguei  a  perceber
algumas idéias, entrevistas estas (como se foram aquele farol de que
me fala o prefácio) através da bruma espessa que se me adensou logo
nos miolos. Vou avançar a leitura, cautamente, vagarosamente,  como
cumpre a quem navega com a proa no desconhecido:  -  e  tenho
esperanças de, passado o susto das primeiras incertezas, poder,  com
seguro e firme intento, dissipar as brumas cerebrais, e ver melhor
nos  escuros  horizontes.  (CORRÊA  apud  GUARANHA  e
FIGUEIREDO, 2009: 58 [22 de outubro de 1922], grifo nosso)

Ora  V.,  quando supõe  na  sua  carta  que  escreveu brasileiro,  usou
apenas de um fraseado de uma dessas sublínguas, que fazem parte
do todo chamado português. Ecco. As notinhas que tenho sobre o
seu livro A escrava, lá estão escritas à margem do volume que V. teve
a  gentileza  de  oferecer-me.  Foram  feitas  a  lápis,  e  não  envolvem
descompostura alguma. Antes, pelo contrário, tenho a impressão [de]
que V. tem vindo pouco a pouco acercando-se  dos velhos arraiais,
que um entusiasmo de menino fez V. desertar. Tenho a impressão de
que, mais dia menos dia, teremos ainda no aprisco a preciosa ovelha
tresmalhada.  (...) Lá estão ainda as provisões das abelhas intactas,
e  o  livro  está  na  estante,  lido  até  ao  ponto  final,  e  lido  com
interesse. (CORRÊA apud GUARANHA e FIGUEIREDO, 2009: 82
[25 de março de 1925], grifo nosso)

Ao longo da correspondência de Pio e Mário, percebemos com a análise que a língua é

significada a partir  do discurso da ciência  natural,  que pode ser lido pela  comparação da

língua a um organismo tal qual como as plantas e os animais são compreendidos no discurso

naturalista.  De certo modo, esse imaginário da língua como um órgão vivo representa na

correspondência um encontro da posição-filólogo com a posição-naturalista, unidas por uma

discursividade da ciência para dizer sobre a língua, na formação discursiva positivista. Em

Pio, a prática do naturalista de adentrar a floresta e o mar a fim de conferir sentidos a um

natural (que escapa) transita para a elaboração de um sentido pela ciência para a prática da

leitura. Esta transição é proporcionada pelo encontro do lugar discursivo do naturalista e do

filólogo com o lugar discursivo do leitor, de onde circula um imaginário de desbravamento de

uma língua “bruma”, uma língua a ser mirada em “escuros horizontes”, ou seja, uma língua a

ser apreendida pelo leitor-naturalista-filólogo. Assim, no lugar discursivo do leitor, é projetada
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uma  imagem  de  uma  prática  do  naturalista  como  modo  de  leitura,  por  meio  de  um

reconhecimento de um natural da língua na escrita,  a ser observado e compreendido pelo

naturalista-filólogo.  Além disso, a prática do lugar de fazendeiro de lidar com o alimento – as

batatas – e com a observação da vida animal – as formigas – é transportada para o trabalho

com a língua na escrita de modo a seguir um princípio de ordem, relacionado ao imaginário

do natural. Neste sentido, as posições filólogo e naturalista se interseccionam no lugar do

fazendeiro  para  dizer  sobre  a  língua,  ligadas  na  mesma  rede  parafrástica  da  ordem pela

formação discursiva positivista. 

Por isso,  não cabem no saber de Pio a presença de “palavras avulsas no meio do

discurso”, nem uma escrita poética “sem metro, sem rima, sem leis”, modos de dizer de um

saber literário na inscrição no moderno – “arte de soviets”.  Nestas posições, um efeito de

recusa de um saber literário que se insurgia com o Futurismo – “arte de soviets” – se relaciona

com a recusa ao processo de ruptura com a ordem social fruto das condições de produção da

Revolução soviética e, de forma mais ampla, da modernidade na virada do XIX para o XX.

Para uma outra ordem social, se erigia uma outra escrita, logo, uma outra língua, sob o efeito

de uma insígnia do novo, do veloz, do fragmento. 

Em uma  desidentificação  com uma  “nova  ordem”,  em  Pio  Lourenço,  inscreve-se

também uma posição-filólogo e uma posição-gramático, movendo o dizer sobre a adesão de

Mário de Andrade a uma escrita “em brasileiro”, alocando a denominação “brasileiro” como

“sublíngua”, parte de uma língua imaginária, o português. Por estas posições, a escrita em

“brasileiro”  é  dita  como  um “fraseado”  de  uma  “sublíngua”,  logo,  a  língua  do  Brasil  é

significada no lugar do dialeto, sendo a escrita uma particularidade de um estilo de um literato

em formação. Desta forma, nestas sequências, as posições filólogo e gramático se filiam a

uma formação discursiva lusitana em laço com uma formação discursiva positivista.  Para

dizer de Mário de Andrade no lugar de um literato em formação, em Pio Lourenço comparece

a posição-naturalista: “V. tem vindo pouco a pouco acercando-se  dos velhos arraiais, que um

entusiasmo de menino fez V. desertar.” O caminho para uma dita evolução literária se daria,

nesta discursividade, à aproximação do literato dos “velhos arraiais”, ou seja, do que é alçado

como tradição  literária  de  matriz  lusitana.  Trazendo novamente  uma sequência  na  qual  é

projetado  de  Mário  de  Andrade  um  imaginário  em  Pio  como  alvo  para  tal  evolução

linguística, pode-se dizer que a posição-gramático, filólogo e naturalista vão caminhando em
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convergência  entre  as  formações  discursivas  lusitana  e  positivista.    Assim,  a  formação

discursiva  lusitana  vai  se  enlaçando  à  formação  discursiva  positivista,  dando  corpo  ao

aconselhamento de Pio para Mário, em outra direção da lição do amor da língua, de se colocar

em  um  lugar  para  lidar  com  uma  língua  que  escapa  como  um  “sabonete  umedecido”,

conforme vimos anteriormente.  Desta maneira, um tribunal linguístico vai prevalecendo na

prática  do  aconselhamento  pela  intersecção  entre  as  formações  discursivas  lusitana  e

positivista. Mas não só.

A lição de Pio vai ganhando forma pelo dizer da ciência, ao tensionar sentidos de um

engenho humano sobre a  língua na  escrita  e  do que seria  o  natural  da língua na escrita.

Recuperando trechos da sequência:

o próprio assunto da obrinha tem ressaibos de originalidade, mas não
sei por que se vê que a originalidade é nativa, não cultivada.  (idem,
2009: 34, grifo nosso)

captada,  encaminhada  a  fonte  natural,  ela  já  mostrará  a  indústria
humana, que anda geralmente estragando a natureza. (idem, 2009:
34, grifo nosso)

Nesta rede de sentidos, a mão do escritor é conduzida pelo natural da linguagem para

gerar uma escrita, distanciando-se, a princípio, do imaginário de dom para o literato, de gênio

da  língua,  conforme  comparece  nas  correspondências  de  Sousa  da  Silveira  e  Manuel

Bandeira.  Em Pio Lourenço,  a ideia de um mérito para a escrita de Mário de Andrade é

enlaçada a um natural da linguagem, reverberando os efeitos da posição-naturalista vistos

anteriormente, confrontados à intervenção de uma “indústria humana, que anda geralmente

estragando a natureza”. Se no imaginário do dom, pelo discurso cartesiano e pelo positivista, é

o engenho do homem de letras que orquestra a língua na escrita, no discurso naturalista, a

intervenção no que seria uma ordem natural da língua na escrita pelo literato incidiria em uma

mácula na língua, uma corrupção de um natural da língua pelo homem de letras. Por isso, na

lição de Pio, uma língua significada no natural ocuparia o literato, a escrita é dita então na

fluência de uma “ordem natural das coisas”.  No atrito entre os imaginários de gênio da língua

e de uma língua natural para o literato, a posição-naturalista entra em conflito com a própria

formação  discursiva  positivista.  A  tensão  no  dizer  sobre  a  língua  é  reforçada  pelo

comparecimento de saberes gramaticais no elogiar o estilo. Continuemos então com a uma
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leitura  do  trajeto  temático,  ou  seja,  da  emergência  de  saberes  metalinguísticos  na

correspondência.  Movidas  pelo  efeito  da  leitura  de  Pio,  no  qual  Mário  de  Andrade  se

aproximaria dos “velhos arraiais”, comecemos por arcaísmos:

A regência dos períodos, o estilo, o português enfim, eu acho muito
bem, talvez tirando um pouco esticado para o  arcaísmo vocabular,
que é em todo caso apoiado e defendido por muito boa gente. (idem,
2009: 34, grifo nosso)

Acho  o  soneto  bom.  Está  me  suspeito  de  rever  reminiscências
camonianas ou bocagistas. Creio que será desagradável (?) à escola
futurista  comparar  v.  àqueles  carunchados  vultos  do  obscuro
passado...  Mas  de  fato,  há  nos  ares  uma  sombra  movediça,
informe,  esbatida –  que  lembra  aquelas  maneiras  de  sonetar,  que
passaram, antes de passarem as normas que as criaram. 
Trabalhe mais 7 minutos, a ver se consegue, sem prejuízo geral, tirar
uma das formas do verbo fruir. 3 fruíres me parecem um pouco muito,
eu  embirro  mais  com  a  forma  rizotônica  frúi.  (CORRÊA  apud
Guaranha  e  Figueiredo,  2009:  139,  29  de  fevereiro  de  1928,
sublinhado de Corrêa, negrito nosso)

Quanto  ao  soneto  foi  pândega  pura,  só  pra  ler  e  jogar  fora.  Não
guardei cópia não pra corrigir mais 7 minutos. Dei  umas pinceladas
séc.  XV-XVI  nele  e  daí  que  vem  a  repetição  de  termos  e  os
trocados.  (Conhece  trocado  por  trocadilho?)  (ANDRADE  apud
Guaranha e Figueiredo, 2009: 140, 29 de fevereiro de 1928, negrito
nosso)

É que ando meio aportuguesado com umas leituras dessa língua de
Camões.  Não fosse isso e me lembraria que o  cá é pouco ou nada
brasileiro  e  lhe  preferimos  o  aqui. (ANDRADE apud  Guaranha  e
Figueiredo, 2009: 335, 5 de abril de 1940, grifo nosso)

Nas sequências discursivas acima, pode-se ler um duelo entre formações imaginárias

para Mário de Andrade, de um lado, um imaginário de inovação, pela identificação a uma

“escola futurista”,  sentidos filiados ao moderno, de outro,  uma imagem para o literato na

herança de um arcaísmo, tradição literária lusitana. Como já foi dito, arcaísmo é um modo de

identificar  na  língua  do/no  Brasil  a  herança  de  uma  língua  imaginária  –  um 'português'

primitivo  e  um português  imperial  –  que remontaria  a  um áureo  tempo do nascimento  e

crescimento do império luso, entre os séculos XII e XVI. Neste saber veiculado do lugar do

gramático,  em arcaísmo é  conferida  a  ideia  de  uma espécie  de  cordão  estabelecido  pela

memória gramatical lusitana para tolerar uma escrita “em brasileiro”, logo, para tolerar uma
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língua do/no Brasil.

 Voltando às formações imaginárias de arcaísmo /moderno para Mário de Andrade, o

duelo é empreendido a partir de duas forças na correspondência: o lugar discursivo de leitor e

o funcionamento discursivo da escrita de si. Iniciemos com o lugar de leitor, fruto de um

efeito-leitor  na  correspondência.  O  reconhecimento  de  “arcaísmo  vocabular”,  de

“reminiscências  camonianas  ou  bocagistas”  na  escrita  de  Mário  de  Andrade  é  um efeito

produzido pelo lugar discursivo de leitor em Pio Lourenço, um efeito de leitura que vincula

um imaginário de arcaísmo para a escrita de Mário de Andrade. Em contrapartida, no efeito-

leitor recai uma tensão, ao identificar o arcaísmo como algo estranho, alheio à escrita literária,

mas que ao mesmo tempo lhe compõe. Por isso, comparece em Pio o pêndulo entre uma

dúvida –  “talvez um pouco esticado para o arcaísmo vocabular” – e uma constatação que é

inclusive iniciada pelo adversativo 'mas' - “Mas de fato, há nos ares uma sombra movediça,

informe,  esbatida  –  que  lembra  aquelas  maneiras  de  sonetar, que passaram,  antes  de

passarem as normas que as criaram”. Em Pio, o efeito-leitor confere à escrita literária de

Mário  de  Andrade  uma herança  literária  que  precede  inclusive  a  gramatização  da  língua

portuguesa no século XV, isto é, uma marca dos primeiros registros de escrita poética em uma

língua de um país – um Portugal - que ainda viria.  Pelo dizer do filólogo, tal marca de origem

para a língua – um português arcaico, um proto-português – estaria assinalada na escrita de

um literato moderno, ainda que para a escrita de Mário de Andrade já estivesse atribuída uma

imagem de moderno, de fazer parte de uma “escola futurista”. E para legitimar tal sina do

“arcaísmo” em Mário de Andrade, comparece a defesa de “muito boa gente” para compor um

tribunal linguístico, do lugar discursivo do gramático e do filólogo. 

Por outro lado, Pio Lourenço, no lugar discursivo de revisor, solicita a retirada do

verbo  fruir.  Vejamos  de  que  modo  era  compreendido  'fruir'  em  instrumentos  linguísticos

produzidos do lugar do filólogo e do gramático. No dicionário de Cândido Figueiredo (1913),

tem-se: “fruir v. t. Desfrutar; estar na posse de. V. i. Gozar. (Lat. frui)” (FIGUEIREDO, 1913:

922,  grifo  nosso).  O  vocábulo  fruir  é  dicionarizado  no  filólogo  português  por  um saber

linguístico pela etimologia, no imaginário de herança da língua portuguesa com o latim – um

dos sentidos para arcaísmo, como vimos anteriormente, remete à filiação da língua portuguesa

ao latim como língua nobre. Na Gramática Histórica de Said Ali (1921), comparece um saber

que  marca  uma  relação  entre  o  latim  e  o  português  arcaico.  Neste  saber  do  filólogo,  é
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atribuído o lugar de permuta a uma mudança e uma alternância de encontros consonantais

considerados latinos como uma característica do português arcaico:

Naquellas  palavras que cedo se introduziram em português com
grupos consonantaes latinos, observa-se a frequente troca de l por r.
Esta permuta de que resulta tornarem-se cl em cr,  fl em fr,  pl em pr,
estendeu-se a bl e gl, que alternam respectivamente com br e gr. (… )
A causa da longa vitalidade das formas duplas, conquanto não esteja
explicada,   deve,  todavia,  ser  de  ordem  physicologica  e  não
physiologica. (…) Notável predileção se manifesta em port. ant. por
simpres, pubrico, freyma, enframado, Ingraterra, ingres. (SAID ALI,
1921: 35, 1ª parte)

Isto é, no saber do filólogo, vocábulos grafados em - fr apontam para uma forma já

presente no português antigo – “port. ant.” –, uma marca da língua pela relação com a matriz

latina, um dos modos de significar arcaísmo. Em Pio, inquieta a cisão no dizer sobre a escrita

literária  por  meio  da  contradição  da  posição-filólogo  no lugar  discursivo  do revisor,  que

produz um reconhecimento e uma recusa de arcaísmos em Mário de Andrade. Ao mesmo

tempo em que  é  lançada  pela  posição-filólogo  uma imagem para  o  literato  brasileiro  na

herança linguística lusa e latina, a marca do arcaísmo causa espécie no lugar do revisor, como

um elemento de uma língua que não deveria estar na escrita de uma língua literária brasileira

em formação. Verificamos o trânsito da posição-filólogo no lugar do revisor entre a formação

discursiva lusitana e a formação discursiva brasileira moldando um discurso sobre a língua. 

Quanto à escrita de si,  está materializado em Mário de Andrade um dizer  sobre a

prática da escrita literária, no qual o arcaísmo comparece como uma espécie de exercício, ou

melhor, uma brincadeira com a língua pelo literato –  “pândega pura”, “pinceladas de século

XV-XVI”. Pela escrita de si, Mário de Andrade não escapa do sinal da memória lusitana na

própria escrita, projetando um imaginário para o literato marcado pela herança literária lusa,

sobretudo de uma literatura quinhentista - “ando meio aportuguesado com umas leituras dessa

língua de Camões”. Contudo, uma distinção no literato entre o cá e o aqui – “Não fosse isso e

me lembraria que o  cá é pouco ou nada brasileiro e lhe preferimos o  aqui.” – o cá como

próprio  da  língua  lusa  e  o  aqui  como  próprio  do  brasileiro,  nos  leva  a  averiguar  se  tal

distinção comparecia em dicionários. Para tal, mobilizamos os dicionários de Rocha Pombo

(1914), Nascentes (1955) e Figueiredo (1913):

AQUI, cá. – Escreve Roq., que estes dois advérbios“ valem o mesmo
que ‘este lugar’, ou  ‘neste lugar’ onde se acha a pessoa que fala.  A
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diferença entre os dois consiste em que aqui designa o lugar de um
modo absoluto,   e sem referência alguma a outro lugar; v. g.:   Aqui
vivo, aqui estou, etc. Cá tem maior extensão, pois além de designar o
lugar  onde se  está,  acrescenta  por  si  só  a  exclusão de outro lugar
determinado (lá) que direta ou indiretamente se contrapõe àquele em
que nos achamos. Vivo aqui; janto aqui – supõe,  só e absolutamente,
o lugar onde vivo e onde janto, sem excluir determinadamente outro
 lugar, e sem sugerir a menor ideia de dúvida, preferência, ou relação
alguma respetivamente a outro. Mas – janto hoje cá; esta noite durmo
cá – exclui determinadamente o lugar onde costumo jantar ou dormir.
No   estilo familiar entende-se – aqui por ‘nesta casa’; pois quando
alguém diz – F. Jantou  aqui ontem; ou – passou ontem aqui a noite – é
como se dissesse – jantou, passou a noite ‘nesta casa’. Quando cá se
contrapõe a  lá indica a terra ou o lugar em que estamos comparando
com outro de que já falamos,   e a que nos referimos como se vê no
ditado vulgar – Cá e lá más fadas há”. (ROCHA POMBO, 2011: 203
[1914])

Aqui – Do lat. eccu + hic, esp. aqui, it. qui, fr. ici (que Clédat, Brachet,
Stappers, tiram de ecce+ hic) V. Aquele. (NASCENTES, 1955: 40)
Cá – Do lat. eccu hac (A. Coelho Nunes Gram. Hist. Port. 352, Meyer
Lubke, REW, 3965, Gram. III, 511, esp. acá. Sôbre a transformação do
e ver Nunes op. cit. 57 (vogal átona). Arc. Acá: Que de duero acá non
venga a mi (Leges 787 A – 1118 -1230).  Sobre a primeira parte do
étimo, v. Aquele (NASCENTES, 1955: 83) 

aqui - adv. Neste lugar. Nesta occasião. A êste lugar: veio aqui. Nisto.
(Do lat. eccum + hic) (FIGUEIREDO, 1913: 171)

cá - a adv. Aqui; neste logar. Para este logar. Entre nós. A nós. A mim.
(Do lat. eccum + hac) (FIGUEIREDO, 1913: 323)

Em Figueiredo (1913) e em Nascentes (1955), um saber etimológico comparece nos

dicionários, de modo a significar os vocábulos cá e aqui na filiação ao latim, inclusive na

repetição  –  aqui  –  “do lat.  eccu+  hic”,  cá  –  “do  lat.  eccu+  hac”.  Vale  destacar  que  em

Nascentes (1955) o cá é dito como arcaísmo – “arc. Acá”, uma marca que apontaria para um

português arcaico na mudança do latim para uma língua vernacular. Por essas sequências,

nestes autores, pode-se constatar que a posição-filólogo filia-se a uma formação discursiva

lusitana. Em outra rede, no dicionário de Rocha Pombo (2011 [1914]), um saber da linguística

saussurena atravessa o filólogo, ao compreender os vocábulos em relação ao valor – “estes

dois advérbios “valem o mesmo que ‘este lugar’, ou ‘neste lugar’ onde se acha a pessoa que

fala” . Em Mário de Andrade, aqui e cá são significados pela diferenciação entre uma forma

da palavra mais recorrente no Brasil do que em Portugal, em um saber sincrônico sobre a
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língua – “me lembraria que o  cá é pouco ou nada brasileiro e lhe preferimos o  aqui  ”. Na

divergência   do que circulava em dicionários cujos verbetes materializam uma formação

discursiva lusitana, seguindo pelo saber da linguística que cindia uma posição-filólogo, em

Mário de Andrade nota-se nesta sequência o encontro da posição-filólogo com a posição-

linguista através da filiação à formação discursiva brasileira. Entre o brincar com uma “língua

de Camões” e não controlar a presença da língua de Camões, o domínio imaginário do autor

sobre a língua é desestabilizado pela movência das formações discursivas lusitana e brasileira

na memória da língua do Brasil.  

Essa  movência  incide  também  na  veiculação  de  saberes  metalinguísticos  sobre  a

concordância verbal, com a convocação de “muito boa gente” para dizer sobre a língua. Ou

seja, pelo tema da concordância, está materializado um discurso transverso em nomes de autor

que  assinam  instrumentos  linguísticos  –  gramáticas,  manuais,  dicionários  –  como  João

Ribeiro216, Ernesto Carneiro Ribeiro e Cândido Figueiredo, bem como autores de literatura,

como  Machado  de  Assis  e  Camilo  Castelo  Branco.  Constatemos  isso  com  a  análise  de

algumas sequências por este tema:

Me mande se puder abonações pra “Os bois é a lembrança” que vem
no Amar, Verbo intransitivo, pg. 115. Está aí: se eu já tivesse fichas de
português isso me seria fácil. Agora teria que procurar e estou com
preguiça. É para entupir um amigo que nega essa construção que sei
abandonada  por  clássicos.  (ANDRADE  apud  GUARANHA  e
FIGUEIREDO, 2009: 108 [18 de março de 1927], grifo nosso)

Recebi seu bilhetinho sem data.
– Quero – sem perda de tempo – o Através do dic. e da gram.;
prefiro folheto. E dinheiro? Ainda tenho em seu poder?
– No meu vol. do  Amar, pág. 115, encontrei, na ponta de uma
seta que parte de “Os bois”, e vai para a margem, isto: –  “Ainda a
audacíssima concordância de é, de que já se fez nota. (V. pág. 64).”
Na pág. 64 encontrei também uma seta, que parte de “atos da vida não
é arte”, e aponta esta nota: – “É? ou são? – Eles é que são fiéis; eu é
que sei; mas atos é arte? Tipógrafo? Aqui não creio”.
– Não tenho nota de autor que abone bem bem essas suas
audácias,  (como  diz  a  nota  supra).  Mas  os  dizeres  apresentados
como  exemplos  na  minha  nota  de  pág.  64,  são  populares  ou
universais, e têm abonação:
“Nós  é  que  não  sei  se  fazemos”.  Carneiro  Ribeiro,  Serões
Gramaticais, pág. 664 (Bahia, 1915).

216A Grammatica superior de João Ribeiro teve diversas edições, sendo a primeira de 1888. A citada em Pio Lourenço é
de 1904. Devido ao acesso, utilizamos a edição de 1933, mas verificamos que as mesmas citações da gramática de 1904
na carta de Pio comparecem na edição de 1933.
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“Os  moços  é  que  serão  os  velhos  d'amanhã”.  João  Ribeiro,
Gramática, pág. 151 (Rio, 1904).
“...:  as criaturas humanas é que disputam aos cães...”  Machado de
Assis, Brás Cubas, pág. 346 (Garnier, 3ª ed., sem data).
– Aí, porém, há o  que, que no  Amar não vejo. Conheço as
frases populares hoje é 5 de junho, ainda não era seis horas: não
parece, porém, que tais frases tenham muito que ver com a dos
bois...
– João  Ribeiro  (loc.  cit.,  pág.  210/1)  fala  em idéias  gêmeas,
noção  única,  e  apresenta  um  exemplo  de  Vieira,  que  não  pude
conferir por diversidade de edições. O ex. é: – “Os dois irmãos em que
se fundou a lei escrita foi Moisés e Arão...”. Há ali outros exemplos,
que aproveitam menos ao nosso caso, devido a estarem com a locução
um e outro etc.; e  o gramático põe-lhes este comentário: “Certo é
que para tais ousadias só quando se tem autoridade”.
Nas  minhas  notas,  encontro  ainda,  interessado  mais  ou  menos  ao
assunto, outros exemplos, entre eles estes:
“...  o  que  eu  mais  preciso  é  duas  bofetadas...”  Castilho.  As
sabichonas,  pág. 50 (Lisboa, 1872)
“Douda?  -  exclamou  Augusto  e  Gregório,  e  Da  Rosa
simultaneamente”. Camilo, Coisas espantosas, p. 188 (Lisboa, 1904).
- Leia C. Fgrdo,  Novas reflexões, pág. 25 e 54 (Lisboa, 1917) e Rui,
Réplica, nº 292.
- Última hora: - Encontro em Camilo, Brasileira de Prazins, pág. 193
(Porto, 1898): “A mãe do José Dias anda por aí a berrar que a Martha
e  mais  tu  lhe  mataste  o  filho”.  (CÔRREA  apud  Guaranha  e
Figueiredo, 2009: 108, 19 de janeiro de 1927, itálico de Corrêa ou da
edição, grifo nosso)

Entre Mário e Pio, uma demanda do lugar discursivo do literato pela leitura do revisor

sinaliza tanto para a escrita de uma prática discursiva desses lugares como para uma fluência

que caracteriza a circulação de saberes metalinguísticos nessas condições de produção. Como

analista de discurso que trabalha com História das Ideias Linguísticas, é preciso considerar

sempre  que  até  a  instauração  da  NGB  havia  uma  disputa  pela  língua  e  pelo  modo  de

gramatizar  a  língua,  que  materializa  uma  instabilidade,  uma fluidez  mesmo,  dos  saberes

metalinguísticos, ainda que sob tais saberes recaia um efeito de legitimidade. E a produção

desse efeito advém do funcionamento do lugar social materializado como lugar discursivo de

quem pode e deve dizer sobre a língua – o gramático, o filólogo, o literato. Por isso, em Mário

de  Andrade,  o  pedido da ficha  de estudos  de  Pio produz um efeito  de  comprovação,  de

legitimação da escrita do literato a partir de um saber do gramático e do filólogo, reunido e

avaliado pelo mentor Pio. Vale lembrar que o lugar do gramático encontra-se com o lugar do

filólogo  na  busca  por  construir  e  legitimar  tal  saber  sobre  a  língua  em  instrumentos



291

linguísticos, por meio da citação de uma escrita literária que registraria uma língua originária

– português arcaico – e uma evolução em uma tradição literária – quinhentismo, romantismo.

Como vimos nas análises das correspondências entre Mário de Andrade e Sousa da Silveira e

Mário de Andrade e Manuel Bandeira, o gramático e o filólogo estabelecem então uma rede

para a tradição literária em língua portuguesa, que liga o português arcaico, o quinhentismo, o

romantismo.  Essa  rede  captura  Mário  de  Andrade,  pelo  desejo  de  encontrar  no  dizer  do

gramático e do filólogo em Pio uma benção para sua escrita pelo exemplário do instrumento

linguístico, como se pode ler: “construção que sei abonada por clássicos”. 

Nessa sequência, há que se observar ainda uma demanda por “fichas de português”, ao

invés de fichas de língua ou fichas de estudo, ou como em “estude sempre a língua”, como

comparece em Pio, por exemplo. Tal marca da denominação “português” para a língua em

Mário de Andrade produz efeitos: na busca por uma abonação para a própria escrita em um

outro  literato  alocado  como  “clássico”,  é  estabelecida  uma  tensão  no  lugar  do  literato

brasileiro pela posição-gramático e pela posição-filólogo na formação discursiva lusitana para

o  estudo  da  língua  em que  se  escreve  literatura  no  Brasil.  Isso  reforça  o  imaginário  de

arcaísmo e de uma literatura e de nomes de autor no lugar do literato “clássico”, alçados à

condição de tradição literária pela formação discursiva lusitana. O que não significa, como

temos visto, que não haja uma possibilidade trânsito no autor para uma formação discursiva

brasileira para dizer sobre a língua. Vejamos como em Pio Lourenço a partir do pedido vai se

materializar essa rede, na interseção com outra discursividade.

É possível ler a margem do manuscrito de  Amar, verbo intransitivo na carta de Pio

Lourenço, pelo lugar discursivo de revisor e de leitor que recorta a margem para a escrita da

carta. Recuperemos trechos da sequência:

No meu vol. do Amar, pág. 115, encontrei, na ponta de uma seta que
parte  de  “Os  bois”,  e  vai  para  a  margem,  isto:  –  “Ainda  a
audacíssima concordância de é, de que já se fez nota. (V. pág. 64).”

 “Na pág. 64 encontrei também uma seta, que parte de “atos da vida
não é arte”, e aponta esta nota: – “É? ou são? – Eles é que são fiéis;
eu é que sei; mas atos é arte? Tipógrafo? Aqui não creio”. (CÔRREA,
idem, grifo nosso)

  Através  do  cruzamento  do  lugar  discursivo  de  revisor  e  de  leitor  com o  lugar

discursivo de correspondente pela  escrita  de si  em Pio Lourenço,  pode-se compreender  a
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prática  discursiva  do  revisor  em  emendar  a  escrita  do  outro  a  partir  de  um  saber

metalinguístico, nas margens. Tal saber transita para a língua da correspondência, pela escrita

de si na escrita sobre a prática do revisor. Mas este saber não é uma mera referência ao saber

do gramático nem ao saber do literato. É um saber em processo, construído na tensão entre

diferentes posições discursivas e campos de saber sobre a língua, abrigados, sobretudo, entre

as formações discursivas lusitana, brasileira e positivista. 

Em Pio  Lourenço,  no  dizer  sobre  a  concordância  do  verbo  ser  em “Os  bois  é  a

lembrança”,  é  projetada  uma imagem de  ruptura,  de  audácia,  para a  escrita  de Mário de

Andrade – por sua vez, para a língua em que Mário de Andrade escreve – que se choca com a

imagem de filiação ao clássico pela formação discursiva lusitana em Mário.  Essa ruptura

imaginária  reside na falta  no fichamento do estudo sobre a  língua,  ou seja,  uma falta  no

arquivo de si, que recupere no saber do gramático e do filólogo tal filiação: “Não tenho nota

de autor que abone bem bem essas suas  audácias,  (como diz a nota supra).”  A ruptura é

produzida também do lugar de leitor, pelo efeito de uma escrita que quebraria com a ordem

pela formação discursiva lusitana e positivista, isto é, efeito oriundo da projeção do leitor Pio

em Mário de Andrade como um literato no caminho para um escrever “em brasileiro”, onde

vai  se anunciando uma formação discursiva brasileira.  Do lugar  do revisor, Pio busca no

arquivo de si, em suas fichas sobre a língua e em sua biblioteca, um saber para tentar explicar,

dar  conta,  do que seria a escrita de Mário.  Para tal,  é convocado novamente um tribunal

linguístico que forma o arquivo de si sobre a língua, na tentativa de uma legitimidade pela

abonação  do  gramático,  do  filólogo  e  do  literato,  por  meio  da  citação:  “Mas  os  dizeres

apresentados como exemplos na minha nota de pág. 64, são populares ou universais, e têm

abonação”. Por outro lado, em Pio, a falta na busca por uma explicação para a construção

audaciosa na sintaxe em Mário resulta em um outro procedimento de estudo da língua, pela

comparação de estruturas frasais semelhantes, montando um exemplário a partir da relação

entre os sintagmas das frases. Ou seja, um saber sincrônico sobre a língua reside em Pio para

dar conta da escrita literária. Antes de averiguarmos isso, é necessário então, para nosso gesto

de análise,  trazer  os  dizeres  dos autores  citados  na carta  de Pio,  para compreendermos o

funcionamento do discurso transverso nesse trajeto temático pela concordância.

Desse modo, em Pio Lourenço, a citação de Carneiro Ribeiro (1915) recupera o que no

gramático comparece como exemplo de língua, a escrita do literato – a lição de escriptores
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de boa nomeada deparamos, entretanto, exemplos dessa syntaxe. Taes, entre outros, são os

passos colhidos em exemplares de  bom cunho” (CANEIRO RIBEIRO, 1915: 664, negrito

nosso).  Vale notar que em Carneiro Ribeiro, está conferida a autoria para a frase recortada ao

escritor português romântico Alexandre Herculano - “Nós é que não sei se o fazemos (Alex.

Herc.)” (loc.cit,  negrito nosso).  Em Carneiro Ribeiro, é possível ler que há uma tensão no

gramático entre um saber veiculado como correção gramatical em termos de concordância e o

literato  alocado  como  exemplo  de  língua  –  daí  o  “entretanto”.  A frase  de  Herculano

comparece  novamente  como  exemplário  em  “Idiotismo”,  os  quais  são  significados  em

Carneiro Ribeiro como “modos de construir um discurso próprio de um idioma particular”

(CARNEIRO  RIBEIRO,1915:  839).  É  nessa  mesma  rede  de  um  próprio  para  o  idioma

nacional  que  é  construído  na  Grammatica  superior de  João  Ribeiro   (1933)  um  saber

gramatical  sobre  a  concordância  exemplificado  com a  escrita  literária  quinhentista.  Lê-se

então em João Ribeiro (1933:317) um confronto de um saber gramatical filiado aos estudos

histórico-comparativos com um saber gramatical filiado à lógica:  

As  três  regras  logicas  de  grammatica  geral,  aplicaveis  a  todas  as
línguas cultas, servem de recurso pratico ao principiante ou ao novel
escritor.  A  vernaculidade,  porem,  e  o  bom  estylo  dos  classicos
mostram que são illusorias e não raro contrarias ao genio da língua
viva, falada ou escripta. Quando duas idéas formam collectivamente
uma  noção  única,  os  nomes  que  as  exprimem  equivalem  a  um
substantivo singular. Taes são os casos de idéas gemeas. (RIBEIRO,
1933: 317, grifo nosso)

 

Na circulação deste saber metalinguístico, tanto em Carneiro Ribeiro como em João

Ribeiro são citados nomes de autor agrupados em uma tradição literária pelo gramático -

Padre  Antonio  Vieira  e  Camões,  por  exemplo  –  como  modelo  de  língua.  É  este  saber

metalinguístico exemplificado no gramático a partir de um certo literato – aquele nome de

autor alocado como tesouro da língua – que ressoa em Pio Lourenço e Mário de Andrade.

Assim, constam como exemplo de língua em Pio Lourenço, o lugar do literato brasileiro e

português: Machado de Assis, Camilo Castelo Branco, Castilho. Com isso, tanto em Pio como

em Mário está marcada que um efeito de legitimidade sobre a língua para a produção de uma

escrita literária é reforçado pelo lugar discursivo de autoridade, de propriedade do dizer sobre

a língua. É o que ressoa em Ribeiro ressoando em Pio: “Certo é que para taes ousadias só
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quando se tem  auctoridade” (RIBEIRO, 1933: 317)217. No entanto, o nome de Herculano

falta na citação em Pio Lourenço, apenas o nome de Carneiro Ribeiro,  configurando uma

assinatura para exemplificar a língua pelo gramático, o que materializa uma sobreposição da

autoria do gramático à autoria do literato na carta.

Em outra  direção,  em Pio Lourenço,  uma posição-linguista  se  tensiona à  posição-

filólogo e à posição-gramático filiadas à formação discursiva lusitana, na formação de um

saber sobre a língua que abarque a escrita de Mário, um saber a partir do sincrônico, pela

análise da relação entre peças que montam uma estrutura frasal, moldando o exemplário de

Pio. Vejamos trechos da sequência:

Na pág. 64 encontrei também uma seta, que parte de “atos da vida não
é arte”, e aponta esta nota: – “É? ou são? – Eles é que são fiéis; eu é
que sei; mas atos é arte? Tipógrafo? Aqui não creio”.
– Não  tenho  nota  de  autor  que  abone  bem  bem  essas  suas
audácias,  (como  diz  a  nota  supra).  Mas  os  dizeres  apresentados
como  exemplos  na  minha  nota  de  pág.  64,  são  populares  ou
universais, e têm abonação:
Aí,  porém,  há o  que,  que  no  Amar não  vejo.  Conheço  as  frases
populares hoje é 5 de junho, ainda não era seis horas:  não parece,
porém, que tais frases tenham muito que ver com a dos bois...

O ex. é: – “Os dois irmãos em que se fundou a lei escrita foi Moisés e
Arão...”.  Há ali outros exemplos, que aproveitam menos ao nosso
caso, devido a estarem com a locução um e outro etc. (idem, grifo
nosso)

Na movência de uma outra discursividade distinta da formação discursiva lusitana,

pode-se verificar que em Pio Lourenço duas formas para moldar um saber metalinguístico

quanto à concordância se cruzam: uma posição-filólogo e uma posição-linguista. Vale retomar

o que discutimos sobre um trânsito  entre  os  campos  de saber  sobre a  língua,  os  estudos

histórico-comparativos  e  os  neogramaticais,  na  formação  da  linguística  saussureana,

instaurando um modo de saber sobre a língua pela análise do sincrônico, do recorte da língua

em  um  dado  momento  para  analisar  a  estrutura  pela  estrutura.  Ao  estabelecer  uma

comparação  da  frase  de  Mário  de  Andrade  com  outras  estruturas  tanto  registradas  em

gramáticas  e  em  outros  literatos,  como  “populares  ou  universais”,  materializa-se  uma

equivalência para formar um saber metalinguístico, por meio de um exemplário com o que é

posto como língua popular e como língua literária, língua culta, língua do gramático. É o que
217Encontramos a mesma citação de Ribeiro, 1904, feita por Pio, em Ribeiro, 1933, o que aponta para a força do efeito de
legitimidade na circulação do saber sobre a língua.
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se compreendia como análise do fato da língua pelo neogramático. Além disso, esse saber

sincrônico se materializa em um questionamento sobre a relação entre os termos da frase,

como em “É? ou são? – Eles é que são fiéis; eu é que sei; mas  atos é  arte?” e ainda “Aí,

porém, há o que, que no Amar não vejo”, mobilizando um saber pelo valor como em Saussure

(2006 [1916]), isto é, um termo tem valor a partir de sua relação com outro. O furo no arquivo

de si, pela falta de um exemplo nas fichas que comporte a concordância registrada na escrita

de Mário, pode ser lido nas adversativas “porém”, “mas”, como em “não parece, porém, que

tais  frases  tenham  muito  que  ver  com  a  dos  bois”.  Nesse  furo,  se  instaura  em  Pio  um

confronto entre um saber filiado à memória gramatical lusitana e um saber filiado à linguística

que surgia em Saussure e nos linguistas da escola de Genebra, pela tensão entre as posições

gramático, filólogo e linguista em Pio Lourenço no lugar de revisor, instaurando um racha

entre as formações discursivas lusitana e positivista. 

Contudo, a falta no arquivo de si não implica que não circulasse uma formulação sobre

a concordância tal qual presente no dizer sobre a escrita de Mário de Andrade, ou seja, não

significa que não estivesse materializado em um saber metalinguístico sobre a concordância

por esta tensão entre as posições gramático, filólogo e linguista. Na Grammatica Histórica, é

possível ver em Said Ali (1921):

Duvidosa é a concordancia do verbo ser, denotando equivalencia e
usado entre dous substantivos de numero differente. Á primeira
vista  parece  que  se  deveria  aferir  a  forma  verbal  pelo  nome
mencionado em primeiro lugar por ser este lugar próprio do sujeito;
porem nem sempre pode prevalecer tal criterio, pois que a inversão,
frequente em outras sentenças, também nos permitte aqui imaginar o
sujeito posto em ultimo lugar e devendo com elle concordar o verbo.
Testificam  a  liberdade  de  concordancia  os  seguintes  passos:  E
descendo  às  Armas  particulares  dos  Reyes  que  sabemos.  As  do
emperador he hũa aguia preta de duas cabeças em campo de ouro
(R. Lobo, C. Na Ald. 18) (SAID ALI, 1921: 70, 2ª parte, grifo nosso)

Em Said Ali (1921), verifica-se uma possibilidade de uma concordância “duvidosa”

para o verbo ser constituindo um saber metalinguístico que explicaria “Os bois é a lembrança”

em Mário de Andrade. O termo “duvidosa”, no caso, pode ser lido como a materialização de

um confronto entre posições discursivas e campos de saber sobre a língua. Isto é, a “dúvida” é

instaurada por um saber em formação sobre a língua, por meio do conflito entre uma posição-

linguista e uma posição-gramático no lugar discursivo do filólogo. No pêndulo entre um saber
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sincrônico e um saber diacrônico, a concordância é dita em Said Ali pela posição-linguista, a

partir  da  relação  de  valor  entre  os  termos,  marcada  principalmente  no  registro  de  uma

“inversão frequente em outras sentenças”, mas é exemplificada, sob o efeito de legitimidade

no testificar, na filiação a um português arcaico – “As do emperador he hũa aguia preta de

duas cabeças em campo de ouro”. De Said Ali, já era veiculado um saber que daria conta da

concordância em Mário. E esse saber daria conta justamente por ser fruto do choque entre a

posição-linguista  e  a  posição-gramático,  no  confronto  entre  um saber  filiado  à  memória

gramatical lusitana e um outro saber filiado à linguística pela formação discursiva positivista.

Se tal registro de Said Ali não foi capturado pelo arquivo de si em Pio, como verificamos, por

outro lado, a tensão entre as posições discursivas linguista e gramático insiste em Pio no lugar

de revisor e de filólogo. A busca, o desejo de Mário para compreender a língua através de Pio

é encaminhada por um saber sobre a língua resultante da tensão entre formações discursivas

lusitana,  brasileira  e  positivista,  de  onde  circulam  campos  de  saber  sobre  a  língua  que

atravessam a memória da língua brasileira. Nessa tensão discursiva reside uma disputa pela

circulação de saberes sobre a ortografia, como vimos com as análises da correspondência de

Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Passemos a trazer dizeres sobre a ortografia. Leiamos

algumas sequências:

A ortografia será melhor de todas até hoje conhecidas,  se V., na
segunda edição do livrinho, dispensar o circunflexo da preposição (ou
contração) pela, note que pêlo é substantivo; a partícula é pelo, pela.
Foi lapso, bem sei, mas muito repetido, e deu-me na vista. (CORRÊA
apud  GUARANHA e  FIGUEIREDO,  2009:  34   [21  de  agosto  de
1917])

Dos retoques havidos na ortografia oficial  portuguesa eu não tinha
ciência, como já disse; e o documento que V. me mandou, completo,
inteiriço – tem para mim valor inestimável.
A língua nacional, do nosso versátil e incongruente João Ribeiro, é um
livrinho útil e que eu já comprara se o tivesse visto. Eu tenho quase
toda a produção deste sergipano de uma figa. Até agora não sei, nem
ninguém sabe, onde ele ficará no seu porto algum que dê fundo à sua
âncora filológica. Não obstante, o sergipano tem leitura e vale muito
… deu agora para escrever physiognomia, ou coisa assim, com g! …
Todavia, onde já ficara retardado o tal g que ele agora reabilita!
No fim do livro,  declara  muito  a  sério que  “não aceita  (um c) as
simplificações anti-etymologicas hoje em moda”. Ora,  de novidades
anti-etimológicas a valer ele já foi paladino e vulgarizador. É um
pândego. (CORRÊA apud Guaranha e Figueiredo, 2009: 45 [ 30 de
agosto de 1921], negrito nosso)
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O caso do agá de perdoar-me-há, de que me fala sua carta de 12, deu-
me  ensejo  a  perlustrar  de  novo  os  mandamentos  da  ortografia
oficial  portuguesa.  Isso acabei  de fazer agora,  já com luz elétrica.
Não há  ali  sombra  de  agá  obrigatório  nas  formas  de  futuro e
condicional tmésicos – e ainda bem.
O que deu causa a seu engano, foi decerto a ortografia do relator da
Comissão de filólogos. O relator Sr. Gonçalves Viana, nas suas obras
individuais anteriores, aconselhara o dito agá,  bem como a separação
do elemento constituído pelo verbo haver: - perdoar-me-há. E assim
praticou no texto do relatório da Comissão,  que,  porém, não votou
isso, nem contra isso. O caso ficou entregue ao gosto de cada um – e
eu sempre tive gosto, e justificado, pela ausência do referido e mofino
agá.
Justificado gosto, disse eu, e vou justificar-me de o ter dito:
Quem escreve perdoar-me-há, tem o dever de escrever perdoar há,
(ou a lógica não existe). Ora eu sempre escrevi, e pretendo continuar
a escrever, perdoará;  para ser  lógico,  pois que  a palavra é uma e
única, escrevo e escreverei perdoar-me-á. Ou não? (CORRÊA apud
Guaranha e  Figueiredo,  2009:  47 [  31 de agosto de 1921],  negrito
nosso)

Se eu estivesse indeciso a respeito de perfeições ou imperfeições
das  reformas  lusa  e  acadêmico-brasileira,  está  claro que  agora
ficava convencido em favor da primeira. Só que não sei por que
cargas  d'água  o  sr.  parece  querer  convencer  a  um  convicto.  A
ortografia lusa é excelente, a do petit-trianon é uma cambroníssima
expressão, mas o meu ponto-de-vista é pragmático, é socialista, é o
que diabo ele queira ser, menos gramatical ou que quer que seja do
limbo das ciencinhas do dizer. Se o país tiver a que não é desgraça
mas é bestice de instruir por Lei a ortografia acadêmica, ela terá 90
por cento de viabilidade pra se tornar definitiva. Ora essa ortografia,
ruim  e  besta  como  é,  não  desautoriza  minhas  liberdades  e
integridades nem sociais nem individuais.
(...)

Já bastam os meus não-conformismos filosóficos, religiosos, estéticos,
políticos!  Os  lexeologistas  não  reconhecem nos  literatos  mesmo
clássicos nenhuma autoridade ortográfica e têm muitíssima razão.
Mas nada nega a razão do desprezo rico de generosidades doutra
ordem  com  que  os  literatos  encaram  a  ortografia que  jamais
impedirá que o espírito de Deus continue pairando sobre as águas.
(ANDRADE apud Guaranha e Figueiredo, 2009: 170, 7 de abril de
1930)

Acabou achando um exemplar por trezentos mil réis ou cruzeiros! Era
positivamente um desaforo, que nem quis lhe propor – preferi mandar
logo o meu exemplar  que me custou qualquer  vinte  mil  réis  e  lhe
garanto que não me faz a menor falta.  Aliás pelo estado...  novo [ó
palavras  desgraçadas!]  em que  vai,  se  prova  que  jamais  nunca  foi
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usado. Nem será.  Oge ha mi-nha orthograffia é ha scegüintte. E
desisti  pra  todo  o  sempre  de  corrigir  provas  dos  meus  livros.
(ANDRADE apud Guaranha e Figueiredo, 2009: 395, 26 de fevereiro
de 1943)

Conforme  o  que  discutimos  seguindo  o  trajeto  temático  da  ortografia  na

correspondência  de  Andrade  e  Bandeira,  havia  uma  oscilação  entre  campos  de  saber  na

disputa por uma legislação ortográfica entre Brasil e Portugal. Conflitavam, então, um saber

fonético, fruto da transição dos neogramáticos rumo a formação da linguística, na formação

de  um  saber  sincrônico  para  a  ortografia,  e  um  saber  etimológico,  fincado  nos  estudos

histórico-comparativos, que buscava construir um saber por uma mudança da língua ao longo

da história, de caráter evolutivo. Como vimos no capítulo de análise das correspondências

entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira, a ortografia proposta e que entrou em vigor pelo

filólogo português Gonçalves Viana ligava-se ao saber fonético, enquanto que a proposta pela

Academia Brasileira de Letras, ao saber etimológico. Da primeira, circula um efeito de um

saber sincrônico para a ortografia, por uma formação linguística em surgência. Da segunda, é

veiculado um efeito do encontrar em uma língua portuguesa arcaica e em certa literatura uma

justificativa para o modelo ortográfico no Brasil  e em Portugal,  pela formação discursiva

lusitana.  Contudo,  verifica-se  um  cruzamento  conflitante  entre  os  saberes  sincrônico  e

diacrônico  nas  propostas  ortográficas,  materializando  uma  tensão  entre  as  formações

discursivas positivista e lusitana nos modos fonético e etimológico de dizer sobre a ortografia.

Ademais, pairando nos saberes sobre a ortografia, uma formação discursiva positivista rege

um saber sobre a língua pela ciência, trazido pela posição-linguista. 

Exatamente  nesse  conflito  entre  formações  discursivas  lusitana  e  positivista

produzindo efeitos de sentidos para o saber metalinguístico sobre a ortografia que em Mário

de Andrade e em Pio Lourenço transitam saberes sobre a  ortografia.  Na correspondência,

podemos averiguar tal conflito pelo dizer sobre a ortografia em Pio e Mário, por meio do

comparecimento  de  nomes  de  autor  no  lugar  do  gramático  e  do  filólogo  de  onde  eram

ventilados saberes metalinguísticos sobre a ortografia, como João Ribeiro e Gonçalves Viana.

Em Pio  Lourenço,  pode-se  ler  no  dizer  sobre  João  Ribeiro  uma  oscilação  entre  o  saber

etimológico e o saber fonético que irrompia com os neogramáticos,  oscilação advinda da

imagem de si projetada pelo autor gramático na filiação com a etimologia e a presença de um
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saber fonético no gramático. Em Pio, o efeito produzido pela citação a João Ribeiro dando

corpo ao dizer sobre a língua na carta funciona de modo a atualizar a tensão entre os saberes

fonético e etimológico no lugar discursivo do gramático. O saber sobre a ortografia em Pio

vai sendo moldado então no efeito de uma identificação ao saber fonético e à “ortografia

oficial  portuguesa”,  a  qual,  como  já  discutimos,  não  escapa  dos  efeitos  de  um  saber

etimológico.

Na primeira sequência, no comentário de Pio sobre a ortografia em Mário, verifica-se

que no lugar do revisor reside um saber fonético, emendando a acentuação da preposição e do

substantivo 'pelo' por meio de um acento diferencial, diacrítico. É interessante notar que em

Carneiro Ribeiro, nos Serões Gramaticais (1915), que no saber sobre o acento circunflexo  é

formado pela tensão entre um saber fonético e um saber etimológico. Um saber fonético se

materializa  pelo  efeito  do  valor  do  acento  em relação  ao  sentido  –  “serve como sygnal

disctintivo  ou  diacrítico  para  evitar  homonyminas”  –  e  um  saber  etimológico  pela

exemplificação deste sinal no efeito de uma língua originária de civilização, no grego - “a

introdução dos accentos escriptos data do tempo em que,  desejando os Gregos facilitar  a

pronunciação de seu bello idioma aos Romanos … usassem desses sygnaes” (CARNEIRO

RIBEIRO,  1915:  88).  Por  outro  lado,  na  reforma ortográfica  lusitana  de  1911,  um saber

fonético prevalece na XXIX regra, sobre o “acento gráfico para distinção de homógrafos”218: 

Diferençar-se  hão pelo acento agudo os  seguintes  vocábulos:  pára,
verbo, de para, preposição; pélo, péla, de pêlo substantivo, e de pelo,
pela (per lo,  per la,  per o,  per a);  pólo, substantivo, de  polo (forma
antiquada, em vez de pelo); e pelo circunflexo,  pêra, de  pera, forma
antiga e popular da proposição  para;  quê,  de  que proclítico,  átono;
cômo, verbo, de como, partícula. Pelo agudo se diferençará a forma do
pretérito,  louvámos,  da  do  presente,  louvamos.  (FORMULÁRIO
ORTOGRÁFICO, 1911)219

No dizer sobre a ortografia em Pio Lourenço, um saber fonético vai resistindo em

relação  a  um  saber  etimológico,  através  de  uma  ideia  de  valor  para  a  ortografia,  sem

exemplificação em uma língua primeva ou na língua de tradição lusitana.  É o que pode ser

lido em:

Quem escreve perdoar-me-há, tem o dever de escrever perdoar há,

218Na nota de edição do site Portal da Língua portuguesa, consta uma afirmação sobre que o título “acento gráfico para
distinção de homógrafos” não consta no Formulário ortográfico de 1911, configurando um gesto do lugar do editor sobre
a publicação do Formulário.
219http://www.portaldalinguaportuguesa.org/acordo.php?action=acordo&version=1911
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(ou a lógica não existe). Ora eu sempre escrevi, e pretendo continuar
a escrever, perdoará;  para ser  lógico,  pois que  a palavra é uma e
única, escrevo e escreverei perdoar-me-á. Ou não? (CORRÊA apud
Guaranha e  Figueiredo,  2009:  47 [  31 de agosto de 1921],  negrito
nosso)

Como se pode ver, o efeito de uma identificação de Pio a “ortografia oficial lusitana”

se dá pelo saber fonético, através de uma posição-filólogo já no encontro com uma posição-

linguista filiada ao campo da neogramática, pela formação discursiva positivista em encontro

com a formação discursiva lusitana, pelo imaginário de reunião em uma ortografia de uma

língua lusa oficial.  Em Mário de Andrade,  uma identificação a  ortografia  lusitana produz

outros efeitos de sentidos. Recuperemos as sequências: 

Os  lexeologistas  não  reconhecem  nos  literatos  mesmo  clássicos
nenhuma  autoridade  ortográfica e  têm  muitíssima  razão. Mas
nada  nega  a  razão  do  desprezo  rico  de  generosidades  doutra
ordem  com  que  os  literatos  encaram  a  ortografia que  jamais
impedirá que o espírito de Deus continue pairando sobre as águas.
(ANDRADE apud Guaranha e Figueiredo, 2009: 170, 7 de abril de
1930, grifo nosso)

Aliás  pelo estado...  novo [ó palavras  desgraçadas!]  em que vai,  se
prova  que  jamais  nunca  foi  usado.  Nem  será.  Oge  ha  mi-nha
orthograffia  é  ha  scegüintte. E  desisti  pra  todo  o  sempre  de
corrigir  provas  dos  meus  livros.  (ANDRADE  apud  Guaranha  e
Figueiredo, 2009: 395, 26 de fevereiro de 1943, grifo nosso)

Em Mário de Andrade, pode ser verificada que uma imagem que o literato faz de si é a

de uma desidentificação ao saber etimológico, que regiria a proposta da Academia Brasileira

de Letras, na formação discursiva lusitana.  Tal efeito de uma concordância com um saber

sobre a ortografia que não buscaria em uma tradição literária um exemplo advém de uma

imagem de  si  em Mário de  Andrade  identificado com a  ortografia  lusitana,  por  sua vez,

associada a um saber fonético. Em contrapartida, pela adversativa “mas”, o lugar discursivo

do literato chama o autor para salvaguardar uma imagem da escrita do literato de duas formas:

como  registro  de  uma  outra  ortografia  nova,  de  uma  língua  em  desenvolvimento,

configurando um exemplo de uma língua que ainda não foi assimilada pelo “lexeologista”;

chama também de modo a  resguardar  um lugar  já  conquistado pelo literato no efeito  do

arcaico, do clássico, como exemplo de língua – “Mas nada nega a razão do desprezo rico de

generosidades doutra ordem com que os literatos encaram a ortografia”.  Este chamado do
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literato  ressoa  na  brincadeira  com  uma  ortografia  ao  sabor  arcaico,  como  se  o  literato

moderno devesse comparecer  como exemplo de língua tal  qual  o literato eleito para uma

tradição lusitana. Desse modo, em Mário de Andrade, é projetado para o literato moderno pela

escrita um sentido de continuidade para uma futura inserção no que é dito como tradição

literária  pelo  gramático  e  pelo  filólogo,  estabelecendo  uma  espécie  de  continuidade,  na

brincadeira com a escrita arcaica.  Assim, em Mário de Andrade, pode-se considerar que a

formação discursiva lusitana, na tensa rede do arcaísmo, marca o lugar discursivo do literato

no desejo de integrar o que o gramático e o filólogo circulam como exemplo de língua pela

literatura no saber metalinguístico.

3.3.3.3) “ 'Guarde-a, ou rasgue-a se prefere' – mas foi escrita com carinho”: efeitos da

língua da correspondência em Pio e Mário.

Na língua da correspondência, a escrita de si em Pio e Mário, para além de uma prática

discursiva do lugar do intelectual, é desdobrada pela memória interdiscursiva em rotas opacas,

mas  que  possibilitam  a  leitura  do  funcionamento  do  discurso.  Na  materialidade  da

correspondência, um efeito do pacto de confidência reverbera da escrita de si para uma escrita

de si  no discurso sobre a língua,  possibilitando uma leitura dos lugares discursivos e das

posições  que  transitam  nesses  lugares,  esvaindo  o  efeito  de  unidade  do  autor  Mário  de

Andrade. Desse modo, por meio de um dizer sobre a prática dos lugares sociais, tais lugares

são  discursivizados  através  da  língua  da  correspondência  em  lugares  discursivos,

materializando formações  imaginárias  para  Pio  e  Mário  nos  lugares  discursivos  – de  um

literato em constante  formação,  de um filólogo que observa a língua pelo natural,  de um

revisor marcado em segredo na escrita do literato, de um discípulo e de um mestre que trocam

fichas, livros, saberes e ideias sobre a língua. 

Pio e Mário são interpelados pela função-autor para o cumprimento de uma prática do

lugar do homem de letras na correspondência: o arquivo de si.  Na projeção de um futuro para

o nome de Mário de Andrade no lugar de literato brasileiro, a correspondência materializa

pelo efeito de confissão um dizer sobre o arquivo de si, pelo fichamento sobre a língua, pelo

guardar manuscritos e cartas, que alçam um lugar de documento a ser arquivado – por abrigar
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dizeres sobre a língua por meio do dizer sobre a escrita literária. Desta  forma,  verifica-se

que a língua da correspondência guarda um segredo a ser público, no dizer sobre o arquivo de

si na escrita  de si,  o nome de autor funciona na projeção de um arquivo do futuro,  pelo

arquivo de si.  A correspondência guarda,  portanto,  a tensão entre  um arquivo de si  e um

arquivo do futuro: “guarde-a ou rasgue-a se prefere – mas foi escrita com carinho” (CORRÊA

apud Guaranha e Figueiredo, 2009: 378 [24 de fevereiro de 1942]).

3.3.3.4) Retomando a movência das posições entre as formações discursivas nas cartas de

Pio e Mário

Na prática da escrita de si, dos lugares discursivos em Pio e Mário, por meio do

dizer sobre a escrita literária, circulam saberes metalinguísticos a partir de campos de saber –

os  estudos  históricos-comparativos,  a  neogramática,  a  tradição  gramatical  lusitana  –  que

disputam pelo discurso sobre a língua do/no Brasil. Tais saberes comparecem mediante um

tribunal linguístico, que funciona pelo discurso transverso na convocação de nomes de autor

que ocupam o lugar de quem pode e deve dizer sobre a língua, como João Ribeiro, Cândido

Figueiredo, dentre outros, o que emerge pelo efeito-leitor no dizer dos lugares discursivos do

revisor e filólogo, em Pio, e do literato, em Mário.  Nesta disputa, inscrevem-se em Pio e

Mário diferentes posições discursivas em tensão no entre lugar das formações discursivas –

lusitana, brasileira: i) uma posição-naturalista, ligada à formação discursiva positivista, que

também transita para uma formação discursiva lusitana; ii) uma posição-linguista, atrelada à

formação discursiva positivista, que conflui também na formação discursiva brasileira; iii)

uma posição-gramático,  fincada na formação discursiva lusitana,  por  vezes,  permeada em

uma formação discursiva positivista pelo encontro com a posição-filólogo e com a posição-

naturalista; iv) uma posição-filólogo, marcada na formação discursiva positivista, de maior

trâmite  pelo  retesamento  entre  a  formação  discursiva  lusitana  e  a  formação  discursiva

brasileira.  Cabe ressaltar que, comparando com as correspondências assinaladas pelos nomes

de Sousa da Silveira e Manuel Bandeira, na correspondência entre Mário de Andrade e Pio

Lourenço duas posições se sobrelevam mais intensamente, a posição-linguista e a posição-

naturalista, o que materializa uma maior preponderância da formação discursiva positivista

nestes correspondentes.
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Através da análise das posições discursivas,  é possível  constatar também que uma

ideia de unidade, de coerência, no autor e também nos campos de saber não passa de um

efeito de evidência, que vai ao encontro do efeito de legitimidade do dizer na formação de um

discurso sobre a língua do/no Brasil. Assim, na correspondência de Pio e Mário, pelo efeito do

pacto de confidência sobre a língua na escrita de si, pode-se ler um conflito constitutivo na

memória da língua brasileira pela disputa entre as formações discursivas lusitana e brasileira

por um discurso sobre a língua do/no Brasil, em aliança e em separação com uma formação

discursiva positivista.
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4)   O  DISCURSO  SOBRE  A  LÍNGUA  NO  DIZER  SOBRE  A  ESCRITURA

LITERÁRIA: UM ACONTECIMENTO NA MEMÓRIA DA LÍNGUA BRASILEIRA.

No efeito de uma conclusão para a tese, retomaremos alguns pontos desenvolvidos ao

longo, com o enfoque para o que pensamos (almejamos) ser uma contribuição para o campo

teórico-analítico  a  partir  de  nosso  gesto  de  leitura  do  arquivo  discursivo,  reverberando

também em outras direções pelo nome Mário de Andrade na eminência da memória da língua

brasileira pelo dizer, como em nossa proposta de projeto a ser realizado no CAP-INES. Como

se pode verificar com a tese, analisamos um discurso sobre a língua do/no Brasil que emergia

a partir de um dizer sobre a escrita literária de lugares discursivos ligados a nomes de autor,

no efeito  de  poder  e  dever  dizer  sobre a  língua.  De tal  discurso sobre a  língua erige da

memória uma fluidez de discursividades reunida em nomes de autor na prática de lugares

discursivos  com  efeito  de  dizer  sobre  a  língua,  sendo  o  nome  Mário  de  Andrade  um

catalizador deste funcionamento na memória discursiva. Na conclusão, a partir do que foi

trabalhado  durante  a  tese,  articularemos  de  que  forma compreendemos  com a  leitura  do

arquivo discursivo Mário de Andrade o funcionamento do nome de autor, do lugar discursivo

do literato e do arquivo em relação a um arquivo de saberes sobre a língua do/no Brasil como

um acontecimento  discursivo  na  memória  da  língua  brasileira.  Por  fim,  exporemos  uma

síntese das atividades que desenvolveremos no CAP-INES.

Recuperando  nosso  trajeto  pelo  arquivo  discursivo,  mergulhamos  então  nas

correspondências no Arquivo Mário de Andrade, administrado pelo IEB-USP, e selecionamos

três  nomes  de  autor  no  lugar  de  correspondente  de  Mário  de  Andrade  pelo  exercício  de

lugares  de  quem pode e  deve dizer  sobre a  língua,  em fluência,  em tensão -  o  lugar  do

gramático,  do filólogo, do literato,  do professor, dentre outros:  Sousa da Silveira,  Manuel

Bandeira e Pio Lourenço Corrêa. 

Através do funcionamento discursivo da correspondência, averiguamos como a escrita

de si se constitui inicialmente como uma prática na qual o sujeito é interpelado a exercer uma

demanda da formação social para determinados lugares, e que, na transição do nome próprio

para um nome de autor, o sujeito é levado a, do lugar de homem de letras, dizer sobre a língua

em uma ilusão do domínio e do controle do dizer aparentemente resguardada pela função-

autor. Caminhando nessa demanda, em Mário de Andrade, é projetada uma memória de futuro
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para a língua do/no Brasil no efeito da estilização do que é dito como dialeto pela posição-

filólogo no literato, estilização impetrada pelo lugar discursivo do literato no nome de autor,

que se materializa na assinatura em um gesto e no dizer  sobre o gesto do arquivo de si

mirando um arquivo do futuro. Por outro lado, a língua da correspondência move o nome de

autor e esse processo de interpelação para outros rumos, descolando um efeito de unidade do

sujeito  no nome de autor  pela  escrita  de si,  por  meio  de um pacto de confidencialidade,

estabelecido nas tensões entre o público e o privado pelo nome de autor. Através da língua da

correspondência, no dar-se a leitura de um outro pela escrita de si, é possível perceber como

em um nome de autor posições discursivas se tensionam em um movimento labiríntico pelas

formações  discursivas.   Este  labirinto  é  constituído  por  uma  memória  do  dizer  pelo

esquecimento em Mário de Andrade, onde o autor se perde de um suposto domínio e controle

do dizer sobre a língua pelas posições discursivas, esquecimento resguardado na memória da

língua brasileira pelo nome de autor. 

 Assim, através da leitura do arquivo discursivo, constatamos que, no nome de autor,

pelo dizer sobre a escrita literária é movido um discurso sobre a língua do/no Brasil formado

por  diversas  posições  discursivas  em  retesamento  que  se  encontram  e  se  embatem  no

entremeio das formações discursivas que configuram uma memória da língua brasileira.  Pela

análise dos nomes Sousa da Silveira, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Pio Lourenço

Corrêa, mobilizando outros nomes de autor nestes lugares pelo discurso transverso, chegamos

então a observar uma posição do cientista da literatura, uma posição da poética, uma posição-

gramático, uma posição-filólogo, uma posição-linguista, uma posição-linguista da Estilística e

uma posição-naturalista. Tais posições discursivas se inscrevem nos lugares discursivos para

dizer  sobre a  língua,  sobretudo,  o  lugar  do filólogo,  do gramático,  lugar  do revisor  e  do

literato, por vezes, no entrecruzamento entre estes lugares e outros, como o lugar do professor

de língua, o lugar do músico, lugar do etnógrafo e o lugar do fazendeiro. Aliado a isso, as

posições discursivas mobilizam campos de saber sobre a língua: a memória gramatical latina,

principalmente,  pela  posição-gramático  e  pela  posição-filólogo;  os  estudos  histórico-

comparativos e a neogramática, sobretudo com a posição-filólogo; a neogramática em trânsito

para a linguística saussureana, pela posição-filólogo, pela posição-naturalista e pela posição-

linguista e, neste caminho, mas aliado a um campo derivado da linguística, a Estilística, uma

posição-linguista da Estilística. Verificamos também a marca de dois campos de saber sobre a
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literatura, que, em nosso entendimento, também configura um saber sobre a língua: um modo

formalista de dizer sobre a literatura, vindo de um estruturalismo na formação dos estudos

literários,  tal  como  no  Formalismo,  pela  posição  do  cientista  da  literatura;  uma  poética

clássica, pela posição da poética. Como vimos, ambas as posições assinalam que os campos

de saber sobre a literatura se constituem no encontro com campos de saber sobre a língua:

assim, a posição do cientista da literatura se dá no interstício entre  um estruturalismo sobre o

literário e sobre o linguístico; a posição da poética mostra um elo entre a poética clássica e

uma memória gramatical do certo e do errado. Pela leitura do arquivo discursivo, verificamos

que  as  posições  discursivas  transitam por  entre  uma formação  discursiva  lusitana  e  uma

formação  discursiva  brasileira  em  conflito  e,  por  vezes,  incidindo  sobre  tais  formações

discursivas,  uma  formação  discursiva  positivista,  a  qual  detectamos  como  formação

discursiva dominante. Vale destacar que constatamos que no arquivo discursivo, pela análise

do discurso sobre a língua no dizer sobre a escrita literária, nem sempre a formação positivista

incide na formação discursiva lusitana ou na formação discursiva brasileira, justamente pela

força  da  memória  gramatical  latina  na  formação  discursiva  lusitana,  formação  esta  que

também incide na formação discursiva brasileira. Na quimera de um nacional para o Brasil

pela língua, verificamos uma arena entre uma formação discursiva lusitana, mobilizando uma

memória gramatical latina, por vezes sendo afetada por uma formação discursiva positivista,

e,  em  conflito,  uma  formação  discursiva  brasileira,  nos  efeitos  de  um  imaginário  da

miscigenação em uma busca por uma essência original  brasileira,  flechada pela  formação

discursiva positivista e também pela formação lusitana,  na marca do erro, do torto para a

língua do/no Brasil. Por essa arena em um sonho para um Brasil, vai sendo constituída uma

memória da língua brasileira, que pode ser lida no funcionamento de Mário de Andrade, autor

e arquivo.

Tendo isto posto, vale retomarmos a noção de acontecimento discursivo em Pêcheux:

“ponto de encontro de uma atualidade e uma memória” (PÊCHEUX, 1990:17). Pensando no

nome Mário de Andrade e no funcionamento da memória de futuro nesse nome, o que seria

este  “ponto  de  encontro”  e  esta  “atualidade”  incidindo  na  memória?  Era  preciso  então

constatar  como  o  nome  Mário  de  Andrade  afeta  o  espaço-tempo  de  comunicação,  a

hiperlíngua brasileira, para com isso confirmar o funcionamento do nome Mário de Andrade

como um acontecimento discursivo na memória da língua brasileira. Vimos que era preciso
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dar um passo no hoje para tanto e chegamos a dois caminhos: um arquivo do futuro que se

concretiza no batismo com o nome de autor de arquivos literários administrados por uma

instituição; o comparecimento do nome Mário de Andrade em instrumentos linguísticos mais

próximos de nossa contemporaneidade,  gramáticas e livros didáticos, publicados nos anos

1980 e nas primeiras décadas do 2000.

Sobre o primeiro, podemos ver os desdobramentos: o nome Mário de Andrade é nome

de arquivo e de biblioteca pública, administrados pelo IEB-USP; de instituição de cultura

abrigada na casa onde morava o escritor, tombada pelo patrimônio histórico, a Casa Mário de

Andrade220. O nome Mário de Andrade é nome de escola221. Comparece em títulos de livros

sobre o autor, intitula capítulo de livro, poemas, denomina grupos e de projetos de pesquisa,

capitula o nome de teses e trabalhos científicos. Ou seja,  imaginado no nome de autor, o

arquivo do futuro se tornou um arquivo do presente e uma marca para denominar um instituto,

uma biblioteca, uma escola, no efeito de um arquivo de saberes que o nome Mário de Andrade

instaura no Brasil como nação. A denominação de instituições de saber e lugares de memória -

arquivo,  biblioteca, escola, centro de cultura, grupos de pesquisa, dentre outras - com o nome

Mário de Andrade mobiliza um discurso sobre a língua e o nacional no Brasil, através de um

nome de autor que transita para um nome de instituição.   

Cabe trazer a análise de Guimarães (2005:53) sobre os nomes próprios e datas ligadas

ao nacional  que  passam a  denominar  ruas  e  cidades,  como Pedro  II,  Tiradentes,  Sete  de

setembro, Anchieta, dentre outros. Segundo o autor (idem:  37), “nas nomeações podem-se

cruzar  diferentes  regiões  do  interdiscurso  posições  de  sujeito  diferentes”,  o  que  também

pudemos demonstrar com as análises da tese sobre o funcionamento do nome de autor para

além do nome próprio, no exercício de um lugar discursivo de onde se pode e deve dizer

sobre a língua. Estas nomeações são configuradas por um enunciado sobre o nacional que

atualiza um acontecimento “recortado como memorável”, isto é, na nomeação das ruas, um

efeito de unidade do nome próprio faz emergir enunciados que atualizam um “memorável da

nacionalidade” (idem, 53). Pensando em como o nome Mário de Andrade vai além do nome

próprio, dentre outras questões, ao projetar também pela função-autor no nome de autor uma

220  http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.bb3205c597b9e36c3664eb10e2308ca0/?
vgnextoid=91b6ffbae7ac1210VgnVCM1000002e03c80aRCRD&Id=8dae35d6c20bc010VgnVCM2000000301a8c0

221 Em uma breve pesquisa no google, pudemos ver o nome de Mário de Andrade denominando várias escolas no Brasil e
fora  do  Brasil:  https://www.google.com.br/search?client=ubuntu&channel=fs&q=escola+m
%C3%A1rio+de+andrade&ie=utf-8&oe=utf-8&gfe_rd=cr&ei=jqjfU_DPCtPQgATS_oGQDA
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memória de futuro para o Brasil por uma língua a ser estilizada pelo literato, a nomeação de

uma instituição e de um lugar de memória com o nome Mário de Andrade carrega uma rede

de discursividades pelo nome de autor, nesse processo de atualização de um “memorável de

nacionalidade” (idem). 

Desta forma, pode-se dizer que o trânsito do nome Mário de Andrade para o nome de

uma instituição, de um lugar de memória, se dá em duas vias: de um lado, o nome Mário de

Andrade  pode  funcionar  na  nomeação  do  institucional  como  uma  língua  de  madeira

(COURTINE, 2009), como se o efeito de evidência do nome de autor no nome da instituição

subsumisse a tensão do discurso no autor; por outro lado, há uma possibilidade de erigir da

memória  da língua brasileira as posições discursivas sobre a língua em Mário de Andrade que

analisamos aqui, através da memória discursiva incidindo no funcionamento do nome de autor

no nome da instituição. É um funcionamento parecido com o que Guimarães descreve sobre o

mapa e a marca dos nomes de rua: 

Este  texto  significa  também,  assim,  a  relação  entre  cada  um  dos
presentes e sua necessária futuridade, em que se nomearam as ruas
pela constituição de um memorável  que este acontecimento recorta
enunciativamente. E ao fazer isso o presente se dá como tempo para
sempre, para o futuro. É assim um presente que se dá para o futuro
enquanto presente. (GUIMARAES, idem:67)

 Com isso,  pode-se dizer que o nome Mário de Andrade determinando instituições,

arquivos,  bibliotecas,  escolas,  lugares de memória,  afeta a hiperlíngua brasileira,  por uma

denominação que abriga um discurso sobre a língua do/no Brasil no efeito de uma memória

de futuro para um nacional, no transitar do nome de autor para o nome de instituição.  Ao

incidir  na  hiperlíngua  brasileira  pela  denominação  de  instituições  e  lugares  de  memória,

abrigando formações discursivas em tensão pela língua do/no Brasil na memória discursiva

pela projeção de uma memória de futuro para o nacional, o nome Mário de Andrade pode ser

considerado um acontecimento discursivo na memória da língua brasileira. 

Quanto ao segundo ponto, buscamos verificar se o nome de Mário de Andrade está

presente em gramáticas brasileiras contemporâneas e em quais seções, se apenas no capítulo

de estilo/estilística, se no capítulo de anomalias e vícios de linguagem (que ainda latejam nas

gramáticas), se em outros capítulos,  ao lado de nomes de autor que antes compareciam e

continuam comparecendo como modelo de língua, como Machado de Assis, Eça de Queiroz
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ou Alexandre Herculano. Para tal, miramos duas gramáticas, uma produzida no lugar social

do gramático  brasileiro,  em Bechara  (2004);  outra  coligando o lugar  social  do gramático

brasileiro e lusitano,  em Celso Cunha e Lindley Cintra (1985).  Em ambas as gramáticas,

pudemos constatar que o nome Mário de Andrade configura como exemplário de língua no

lugar  do literato,  atravessando as  gramáticas  em sua extensão,  não tendo sido restrito  ao

capítulo  de estilo/estilística e  de vícios  de  linguagem. Em Celso Cunha e  Lindley  Cintra

(idem), Mário de Andrade consta como exemplo em diversas partes da gramática, como em

um dizer sobre o uso de preposições (idem:211), ou no dizer do lugar do gramático sobre uma

“abonação em bons autores” para o emprego de advérbios (idem:258). Em Bechara (idem), o

comparecimento no exemplário é mais escasso e Mário de Andrade é alocado como exemplo

apenas  no  capítulo  “Noções  elementares  de  versificação”  (idem:  635).  Vejamos  algumas

sequências das gramáticas:

Embora o adjetivo adverbializado deva permanecer  invariável,  não
faltam abonações, mesmo em bons autores, de sua concordância com
o  sujeito  da  oração,  fato  justificável  pela  ampla  zona  de  contato
existente, no caso, entre o adjetivo e o advérbio.
O adjetivo  meio,  por  exemplo,  tornado  advérbio  quando  modifica
outro  adjetivo,  aparece  não  raro  em  concordância  com  um
substantivo da oração:
Estes homens rudes combatiam  meios nus e  desprezavam todas as
precauções de guerra. (A. Herculano, E, 93.)
Maria necessitava de apoio,  meia espantada, meia grata, deixou-se
levar. (M. de Andrade, OI, 64.) (CUNHA e CINTRA, 1985: 258, grifo
do gramático, itálico nosso)

Examinando as  relações  sintáticas  estabelecidas,  nas  frases  abaixo,
pelas preposições marcadas em negrita:

O rapaz entrou no café  da Rua Luís de Camões. (C. Drummond de
Andrade, CB, 30)
Necessariamente hão de vencer eles (C. Castelo Branco, OS, I, 653)
Porém poesia não sai mais de mim senão de longe em longe (M. de
Andrade, CMB, 214)
- Então, sigo em frente até dar com eles. (A. Ribeiro, V, 438)

verificamos  que  o  uso  associou  de  tal  forma  as  preposições  a
determinadas palavras (ou grupo de palavras), que esses elementos
não mais se desvinculam: passam a constituir um todo significativo,
uma verdadeira palavra composta. (CUNHA e CINTRA, 1985: 547,
negrito do gramático, itálico nosso)

Versos de uma a doze sílabas – Os versos de uma, duas e três sílabas
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só tem uma sílaba forte:
a)Monossílabos (raríssimos):
“quebra
queima
reina
dança
sangue 
gosma … [MAn apud MB.3, 3242] (BECHARA: 2004: 635, negrito
do gramático, itálico nosso)

Em Cunha e Cintra, é possível ler, no lugar discursivo do gramático, duas posições

discursivas,  que  verificamos  no decorrer  da  tese:  uma posição-gramático  e  uma posição-

linguista.  Ao promover um saber sobre uma relação de valor entre os termos pelo uso, nota-se

uma posição-linguista produzindo um saber metalinguístico pelo sincrônico, como se lê em

“O adjetivo meio, por exemplo, tornado advérbio quando modifica outro adjetivo,  aparece

não raro em concordância com um substantivo da oração” e ainda “o uso associou de tal

forma as preposições a determinadas palavras (ou grupo de palavras), que  esses elementos

não mais se desvinculam: passam a constituir um todo significativo, uma verdadeira palavra

composta.”.  Ou  seja,  a  posição-linguista  incide  pela  formação  discursiva  brasileira  na

formação discursiva lusitana, produzindo um efeito de equivalência pela citação de nomes de

autor no lugar do literato português e do literato brasileiro, sem a marca da abonação, do erro

ou do dialeto, mas de um uso que constitui uma língua (ainda que na unidade imaginária

Portugal-Brasil). 

Em outra via, ao alocar como “abonação, mesmo em bons autores” os nomes Mário de

Andrade  e  Carlos  Drummond  de  Andrade  como  exemplo  ao  lado  dos  nomes  Alexandre

Herculano  e  Camilo  Castelo  Branco,  uma  posição-gramático  projeta  um  efeito  de

equivalência  entre  um  nome  que  já  comparecia  como  modelo  de  língua  pelo  que  é

configurado  como  tradição  literária  lusitana  e  um  nome  de  literato  brasileiro,  alçado  à

condição de “abonação”, de estilo. Em Cunha e Cintra, agregando o lugar social do gramático

brasileiro e do gramático lusitano na produção de um instrumento linguístico, sob um efeito

de unidade linguística entre Portugal e Brasil,  pode-se ver que uma posição-gramático, na

formação discursiva lusitana, e uma posição-linguista, na formação discursiva positivista, se

instauram no lugar discursivo do gramático, para deste encontro transitarem entre a formação

discursiva  lusitana  e  a  formação  discursiva  brasileira.  É  este  trânsito  das  formações
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discursivas lusitana e brasileira flechadas pela formação discursiva positivista na memória da

língua brasileira que se anuncia no arquivo discursivo Mário de Andrade, como mostra nossa

análise. 

Em contrapartida, destacamos que em Bechara o nome de Mário de Andrade (MAn.)

comparece  apenas  significado  como estilo,  como modelo  “raríssimo”  de  versificação,  no

estranho de um estilo. A propósito, os nomes de literato comparecem abreviados em Bechara,

o que de certo modo encobre no lugar discursivo do gramático um nome de autor no lugar

discursivo do literato. Em Bechara, nota-se então que no lugar discursivo do gramático uma

posição-gramático e uma posição da poética se aninham no dizer sobre a escrita literária como

um raro, um estilo, um especial na língua. Pela tensão entre a falta do nome Mário de Andrade

(MAn.)  em outros  capítulos  da  gramática  e  o  comparecimento  como estilo,  versificação,

podemos afirmar que tais posições discursivas que mobilizam o nome Mário de Andrade em

Bechara  também  fluem  entre  a  formação  discursiva  lusitana  e  a  brasileira.  Se  uma

possibilidade  de  Mário  de  Andrade  como  estilo  na  gramática  é  dada  por  uma  formação

discursiva brasileira, por outro lado, pode-se considerar que a falta ao longo da gramática

sobreleva uma formação discursiva lusitana em Bechara. 

Novamente, podemos verificar que o nome Mário de Andrade afeta a materialidade do

instrumento  linguístico,  da  gramática,  mobilizando  as  formações  discursivas  lusitana  e

brasileira, pela fluência das posições discursivas no lugar do gramático, consistindo em um

acontecimento na hiperlíngua brasileira. Na incisão do nome de autor na hiperlíngua brasileira

pelo comparecimento em um instrumento linguístico,  isto  é pelo funcionamento do nome

Mário de Andrade, na atualidade do acontecimento discursivo, materializada no instrumento

linguístico, as formações lusitana e brasileira se retesam na memória da língua brasileira.

Ressaltamos mais um fato discursivo ainda, pelo comparecimento do nome Mário de

Andrade em livros didáticos empregados em todo o Brasil na educação básica, ressoando em

muitas edições sob a assinatura de William Cereja e Thereza Magalhães,  Mauro Ferreira,

dentre outros nomes de autor, legitimados pela indicação no Programa Nacional do Livro

Didático (PNLD)222. Vale sempre ressaltar o papel do livro didático e do manual escolar como

um  instrumento  linguístico  que  veicula  ideias  e  saberes  linguísticos  no  processo  de

escolarização da língua nacional, sobressaindo um efeito de unidade linguística ainda que na

222 http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-apresentacao
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diversidade pelo imaginário do nacional. Em Cereja e Magalhães (2013), no livro Português

Linguagens já aprovado para compor o PNLD de 2015, no volume destinado ao terceiro ano

do ensino médio,  verificamos no capítulo intitulado “A primeira fase do modernismo.  Os

Andrades” (idem: 87) uma condensação de dois nomes de autor em um imaginário de síntese

do movimento  literário  no  nome de  autor:  Oswald  de  Andrade  e  Mário  de  Andrade.  No

subcapítulo destinado a Mário de Andrade no livro, recortamos sequências onde se materializa

uma relação entre um discurso sobre a língua e o nome de autor:

Clã do Jabuti (1927) e Remate dos males (1930), obras escritas em
1923 e 1930 e nas quais Mário empregou o resultado das pesquisas
folclóricas realizadas nas viagens que empreendeu pelo Brasil  entre
1924  e  1927,  representam  o  início  de  um  período  de  grande
fecundidade, do qual surgiria Macunaíma. Buscando o conhecimento
e  o  registro  do Brasil  e  de  suas  manifestações  culturais,  Mário
introduziu nessas obras as lendas,  os  costumes e  o modo de falar
regionais,  os  ritmos  e  as  danças  populares:  samba,  coco,  toada,
modinha (CEREJA E MAGALHÃES, 2013: 95, negrito nosso)

Quanto  à  língua,  também  se  verifica  na  obra  uma  verdadeira
miscelânea, formada por vocábulos indígenas, africanos, frases feitas,
expressões e provérbios populares,  gírias,  tudo isso formando, em
estilo  narrativo  dinâmico  e  irônico,  um  delicioso  painel
antropófago  da  cultura  brasileira. (CEREJA  E  MAGALHÃES,
2013: 97, grifo nosso)

1. Em Macunaíma, Mário de Andrade procurou fazer uso de uma
“língua brasileira”,  síntese  da fusão do português  com dialetos
indígenas e africanos, mescla de inúmeras variações linguísticas, com
regionalismos,  estrangeirismos,  etc.  (CEREJA  E  MAGALHÃES,
2013: 99, negrito nosso)

Nas sequências acima, verificamos no instrumento linguístico as posições discursivas

filólogo, gramático e cientista da literatura em tensão entre as formações discursivas brasileira

e lusitana atravessadas pela formação discursiva positivista, em um movimento discursivo na

memória que detectamos em nossas análises do arquivo discursivo Mário de Andrade. 

Ao projetar para o nome Mário de Andrade um imaginário de um lugar discursivo do

literato apto a realizar uma escrita no que seria “uma língua brasileira”, a posição-filólogo se

encontra com a posição do cientista da literatura pelo dizer sobre uma língua significada como

particularidade dupla, dialeto e estilo. Destas posições, tem-se então um imaginário para a

língua alocada como dialeto e para o lugar discursivo do literato em Mário de Andrade: o

dialeto é reunido por um estilo de um literato dotado de uma ciência sobre a linguagem, a
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filologia, e uma ciência do estilo literário, a estilística, pela filiação destas posições a uma

formação discursiva positivista. Emerge também o cruzamento entre o lugar discursivo do

literato com o lugar discursivo do etnógrafo em Mário de Andrade, no qual pela presença

neste interstício de lugares de uma posição-filólogo, são agregados em paráfrase “um modo

de falar regional”, “lendas”, “costumes” na formação imaginária para o Brasil de folclore, do

popular,  do  exótico.  Pensando  discursivamente,  um  dizer  sobre  o  folclore  pode  ser

compreendido como um efeito de legitimidade para um conhecimento do lugar discursivo do

cientista-etnógrafo produzindo um dizer sobre a cultura de um povo. Em Mário de Andrade,

pela fluência da posição-filólogo no lugar discursivo do etnógrafo, tal efeito de legitimidade

recai no lugar discursivo do literato,  pela formação discursiva positivista. Nesta formação

imaginária do folclore, a língua não é língua, mas um estereótipo, um dialeto, “um modo de

falar regional” que, pela força da formação discursiva lusitana em laço com a positivista, é

taxado ao estigma da blague, do erro, da fala defeituosa, do menos evoluído em relação à

matriz  lusa:  língua e  povo brasileiro. Seguindo  em um domínio  imaginário  da  ciência  do

filólogo e do etnógrafo por Mário de Andrade, no manual escolar se materializa um dizer

sobre  a  escrita  de Macunaíma como uma “síntese  da fusão do português  com dialetos

indígenas  e  africanos,  mescla de  inúmeras  variações  linguísticas,  com  regionalismos,

estrangeirismos, etc” que equivaleria a “uma língua brasileira”. Tal equivalência parafrástica

produz um efeito de evidência sobre a língua brasileira fruto de uma aliança da posição-

filólogo, da posição do cientista da literatura e da posição-gramático. Basta ver que a língua

denominada pela posição-gramático na formação discursiva lusitana é o “português”, sendo

“português com dialetos” um modo de denominar “uma língua brasileira” pelo encontro da

posição-gramático com a posição-filólogo, fazendo emergir um saber metalinguístico do que

é alocado como “regionalismo, estrangeirismo” e outros modos de classificação da língua

brasileira nos instrumentos linguísticos.

 Conforme vimos nas análises e o que ressoa no livro didático, um dizer sobre a língua

brasileira pela posição-filólogo e pela posição-gramático é estabelecido através de um choque

na formação discursiva lusitana pela formação discursiva brasileira.   Ou seja,  essa língua

indeterminada “uma língua brasileira” não é uma língua, mas uma “mescla”, “miscelânia”,

apreendida e organizada pelo lugar discursivo do literato em um estilo literário e, por isso,

tolerada pela posição-gramático e pela posição-filólogo na formação discursiva lusitana em
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elo com a formação discursiva positivista. “Uma língua brasileira” faz paráfrase então com

uma língua de Mário de Andrade, uma língua do literato brasileiro, não sendo significada

como língua nacional. Retornam então no livro didático os efeitos de sentido do dizer do

literato em Mário de Andrade sobre Macunaíma e sobre a língua, por meio do funcionamento

das posições filólogo, gramático e cientista da literatura, que analisamos no capítulo 3.3.2,

sobre as correspondências entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira223. Verificamos ainda

mais uma posição discursiva, trazendo saberes advindos da Sociolinguística, no dizer sobre a

variação linguística “mescla de inúmeras variações linguísticas” em um campo da Linguística

contemporâneo  à  circulação  do  livro  didático,  que,  por  isso,  não  comparece  no  arquivo

discursivo  da  tese.  Por  esta  posição,  na  herança  da  posição-filólogo,  ainda  que  a  língua

brasileira  seja  dita  como  uma  variedade,  não  necessariamente  uma  língua,  a  formação

discursiva brasileira se embate com a formação discursiva lusitana. 

Assim, pelo funcionamento do discurso sobre a língua do/no Brasil no nome Mário de

Andrade, mobilizando posições discursivas transitando pelas formações discursivas lusitana e

brasileira, cortadas pela formação positivista, no livro didático a memória da língua brasileira

é  atualizada no comparecimento  do nome Mário de Andrade  ressoando na veiculação de

determinadas  ideias  e  saberes  linguísticos  no  ensino.  Língua  brasileira  é  significada  e

ensinada  então  no  disperso,  na  desordem,  no  dialeto,  organizada  por  quem pode  e  deve

estilizá-la, o literato Mário de Andrade. Não é língua, não é língua de pertença do brasileiro,

do  aluno,  é  uma  fala  torta  no  sinal  do  “regional”  consertada  pelo  estilo  do  literato  tão

somente, um estilo e um dialeto a ser decorado pelo aluno para avaliação escolar, como se dá

no enunciado da questão que forma a sequência discursiva. O nome Mário de Andrade vai

mobilizando  também  no  ensino  uma  tensão  entre  as  formações  discursivas  lusitana  e

brasileira, atravessadas pela formação discursiva positivista, na memória da língua brasileira.

Com isso,  pode-se afirmar  que  o nome de  Mário  de  Andrade  nestes  instrumentos

linguísticos – aqui analisados, as gramáticas de Bechara (2004), Cunha e Cintra (1985) e o

livro didático de Cereja e Magalhães (2013) –, ventilam saberes e ideias linguísticos a partir

de  um nome de  autor,  o  que  incide  na  hiperlíngua  brasileira  enquanto  espaço-tempo  de

comunicação.  De  certa  maneira,  é  uma  outra  forma  do  nome  de  autor  se  instalar  na

hiperlíngua brasileira à distinção da denominação dos lugares de memória e das instituições

223 Tal análise encontra-se entre as páginas 179-181 da tese.
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de saber com o nome Mário de Andrade,  pelo efeito do arquivo do futuro no arquivo do

presente. Constatando a marca do nome de autor na hiperlíngua brasileira, afirmamos com

base nas análises durante a tese e sobre os instrumentos linguísticos realizadas neste capítulo

conclusivo, que o nome de Mário de Andrade se configura como uma “atualidade”, em uma

passagem para acontecimento discursivo, por produzir um encontro na memória. Cremos que

uma das causas da reverberação do nome de autor se deve a partir do nome Mário de Andrade

ter se instaurado na memória da língua uma viabilidade de lugar discursivo de poder e dever

dizer  sobre  a  língua  no  Brasil  para  o  literato  brasileiro,  no  embate  entre  uma  formação

discursiva lusitana e uma formação discursiva brasileira. 

Sob o nome Mário de Andrade, paira um efeito de inovação e de possibilidade de

escrita literária em uma língua que não é apenas a portuguesa lusitana, que rompe com a

língua lusa pelo estilo,  por um dizer sobre uma escrita literária em uma língua em terras

brasileiras224. Ainda que no nome de autor recaia um efeito de inovação linguística no discurso

sobre Mário de Andrade, encobrindo, por exemplo, o funcionamento da formação discursiva

lusitana pela formação discursiva brasileira atravessada pela formação discursiva positivista,

do discurso sobre a língua do/no Brasil em Mário de Andrade,  autor e arquivo, emerge a

tensão entre essas formações discursivas na memória da língua brasileira. De certo modo, no

discurso sobre Mário de Andrade, a formação discursiva brasileira se sobreleva à formação

discursiva lusitana.  Mas o discurso sobre a língua do Brasil atravessa o discurso sobre Mário

de Andrade: na gramática e no material didático, a língua brasileira é ainda significada em

relação ao nome de autor no efeito do estilo, abonação, é a língua da escrita de Mário de

Andrade,  a  língua  de  Mário  de  Andrade.  Não  é  língua  brasileira.  Por  outro  lado,  uma

sequência retirada da gramática de Cunha e Cintra nos mostra que a formação discursiva

brasileira se sobressalta pela posição-linguista no lugar discursivo do gramático, ao trazer o

nome Mário de Andrade junto com nomes no lugar do literato português, como exemplo do

uso de preposição, sem a marca do dialeto ou da abonação. Ainda assim, em Cunha e Cintra,

pelo imaginário de unidade linguística, marcado em nomes de autor, ocupando o lugar do

literato português e do literato brasileiro, uma tensão advém da formação discursiva lusitana

na memória da língua brasileira.  

224 Não denominamos nesta passagem “língua brasileira” devido à fluência do denominar a língua no dizer sobre Mário de
Andrade pelo estilo.
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Conforme  vimos  nesta  conclusão,  o  nome  Mário  de  Andrade  afeta  a  hiperlíngua

brasileira, pela emergência das tensões entre as formações discursivas na memória da língua

brasileira  que  continua  ressoando em instrumentos  linguísticos,  como gramáticas  e  livros

didáticos. É interessante notar que uma constância desse ressoar na hiperlíngua se materializa

na projeção de um livro didático editado em 2013 para compor a lista de livros indicados pelo

Programa  Nacional  do  Livro  Didático  em  2015.  Portanto,  diante  do  que  expusemos  e

trabalhamos durante a tese e pela constatação de como o nome de autor incide na hiperlíngua

brasileira  nos  instrumentos  linguísticos  e  na  denominação  de  lugares  de  memória  e

instituições  de  saber,  podemos  afirmar  que  o  nome  Mário  de  Andrade  incide  em  um

acontecimento  discursivo  na memória da língua brasileira,  movendo um discurso sobre a

língua do/no Brasil pelo dizer sobre a escrita literária. 

Considerando que tal acontecimento discursivo pelo nome Mário de Andrade carrega

uma tensão entre as formações discursivas na memória da língua brasileira e que tal tensão

ainda lateja no ensino, proporemos com base no que trabalhamos na tese um projeto de ensino

a ser realizado no CAP-INES, com o título Mário de Andrade, um arquivo de saberes sobre a

língua do/no Brasil. Cabe ressaltar que este é um projeto bilíngue, já que lecionamos e nos

relacionamos com os  alunos em LIBRAS e  em língua “portuguesa”  escrita,  deste  modo,

procuraremos mostrar que uma língua nacional é um efeito de determinadas discursividades

produzida pelas políticas de línguas e pelo político na língua. Por estes retesamentos entre

línguas, pode a memória da língua brasileira ser mobilizada a partir de um nome de autor,

como Mário de Andrade. Em síntese, descreveremos algumas atividades a serem realizadas.

Antes de trabalharmos o nome de autor, recuperaremos uma questão discursiva vinda

dos alunos sobre  a  diferença  entre  o nome da  primeira  língua oficial  no  Brasil  –  língua

portuguesa – e a marca do “brasileira” no nome da Língua Brasileira de Sinais, movendo

efeitos de sentido entre as línguas. Em seguida, buscaremos promover com os alunos uma

leitura do arquivo a partir do nome de autor, ou seja, levaremos os alunos a formarem um

arquivo discursivo a partir do nome Mário de Andrade, de modo a compreender inicialmente

como se dá a  administração de um lugar  de memória e  como é reunido um conjunto de

discursividades pelo nome de autor. Para tal, neste primeiro momento, visitaremos bibliotecas

públicas  e o  catálogo virtual  do Acervo e  do Arquivo Mário de Andrade do IEB-USP225.

225 http://200.144.255.59/catalogo_eletronico/consultaDivisaoAcervo.asp?Tipo_Consulta=Acervo&Acervo_Codigo=10

http://200.144.255.59/catalogo_eletronico/consultaDivisaoAcervo.asp?Tipo_Consulta=Acervo&Acervo_Codigo=10


317

Dentre outras atividades, conduziremos os alunos a buscarem e a confrontarem nos catálogos

das bibliotecas e do arquivo do IEB uma relação entre o nome Mário de Andrade e os nomes

que circulavam para a língua do/no Brasil,  de modo a confrontarmos o funcionamento do

arquivo com o nome de autor. Levados pelo funcionamento do discurso transverso no nome

de autor, os alunos procurarão também nomes de autor no lugar do gramático, do filólogo e do

literato,  de modo a compreender que: 1) um saber sobre a língua se dá em determinadas

condições de produção; 2) as condições de produção dos saberes metalinguísticos se davam

em uma fluência discursiva que foi estabilizada por acontecimentos linguísticos subsequentes,

como a denominação da língua do Brasil, em 1947, e a Nomenclatura Gramatical Brasileira,

em 1958. A partir da tensão da memória da língua brasileira suscitada pela leitura do arquivo

Mário  de  Andrade  feita  com  os  alunos,  procuraremos  fazer  emergir  saberes  e  ideias

linguísticos, trazendo correspondências e outras materialidades de onde emerge um discurso

sobre  a  língua no dizer  sobre  a  escrita  literária  em Mário  de  Andrade.  Na movência  da

memória da língua brasileira, buscaremos um trabalho pela língua da correspondência com os

educandos para além de uma perspectiva instrumental sobre a correspondência, de modo a

lançar um gosto pela escrita de si na possibilidade de um dizer para o outro.

Nem sempre (quase nunca) o educando surdo ou ouvinte tem acesso a esse mergulho

na memória da língua pelo ensino, embora a memória se eleve no dizer dos alunos, inclusive,

em um não pertencimento à língua estudada e a uma recusa ao ensino de língua portuguesa.

Outras são as questões que falam nos educandos surdos, pelo cruzamento de uma memória da

língua brasileira na memória da língua brasileira de sinais, sobretudo, ousamos dizer, pelo

atravessamento na memória da língua brasileira de uma memória gramatical latina vinda pela

formação discursiva lusitana no efeito do certo e do errado, demarcando lugares de poder

dizer a língua. Nesta discursividade lusitana na memória da língua brasileira de sinais, o surdo

não está neste lugar de poder escrever a língua portuguesa, a escrita é marcada pelo desvio,

pelo erro, pela interferência de uma língua de sinais que, apesar das políticas linguísticas,

ainda é assinalada como um a língua sem tradição, em eterna formação. De certo modo, em

outras condições de produção, é este o efeito da formação lusitana no discurso sobre a língua

do/no  Brasil,  ferindo  constitutivamente  a  memória  da  língua  brasileira.  Ao  trazer  para  o

http://200.144.255.59/catalogo_eletronico/consultaUnidadesLogicas.asp?
Tipo_Unidade_Logica_Codigo=17&Setor_Codigo=1&Acervo_Codigo=10&Numero_Documentos=

http://200.144.255.59/catalogo_eletronico/consultaUnidadesLogicas.asp?Tipo_Unidade_Logica_Codigo=17&Setor_Codigo=1&Acervo_Codigo=10&Numero_Documentos
http://200.144.255.59/catalogo_eletronico/consultaUnidadesLogicas.asp?Tipo_Unidade_Logica_Codigo=17&Setor_Codigo=1&Acervo_Codigo=10&Numero_Documentos
http://200.144.255.59/catalogo_eletronico/consultaUnidadesLogicas.asp?Tipo_Unidade_Logica_Codigo=17&Setor_Codigo=1&Acervo_Codigo=10&Numero_Documentos


318

ensino estas tensões da memória discursiva da língua brasileira e da língua brasileira de sinais,

almejamos um ensino de língua para além do funcional e do estrutural, de modo a possibilitar

um sentimento de pertença linguística no sujeito pela memória. E cremos que, a partir do

nome Mário  de  Andrade,  por  incidir  como um acontecimento  discursivo  na  memória  da

língua  brasileira,  é  possível  fazer  emergir  pelo  ensino  uma memória  da  língua  brasileira

cicatrizada pelas tensões e disputas entre formações discursivas pela língua do/no Brasil.
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