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Os ensaios sobre o Movimento Mod ernista, present es em Aspectos da 

Literatura Brasileira, de Mário de Andrade, p ermit em reflexões em torno d e atu ais 
perspectivas teóricas sobre a construção d a história da literatu ra devido aos 
procedi mentos utilizados. 

U ma característica marcante em Aspecto da literatura Brasileira é sua 
estrutura, pois temos, na verd ade, a junção de ensaios monográficos escritos em 
momentos di ferentes e sem u ma intenção pri meira de se fazer u ma história. Desta 
forma, a obra se diferencia d as tradicionais histórias da literatura que co mumente se 
pautam por critérios de cronologia, estilo de época e uma lista de no mes de autores e 
obras.  

No âmbito da história da literatura, segundo Olinto (1996:103), os conceitos de 
literatura, estudo literário e de história são preponderantes na produ ção da história, 
determinando qu estões qu e ab rang em desde a sua l egiti mação , as  intenções, e o  modo 
como esta s e organi za.. Assi m, é relevante d eli mitar esses p rincípios, de modo 
sintetizado, n a co mpreensão  de Mário d e Andrad e. 

Nesse sentido, na visão de Mário de Andrade a obra literária deve semp re 
basear se em valores capazes d e rep resentar a vida brasileira em s eus vários asp ectos, 
embo ra sua fin alidade n ão deva ser a reprodu ção do natu ral e si m a “idealização livre”. 
O Movi mento Modernista é visto pelo crítico co mo o amadu reci mento da identidade 
nacional. A arte, no caso, a literatura tem a função exp ressiva aliada à di mensão social. 
Além disso, após citar aspectos d e regiões brasileiras cap azes d e caracterizar a 
pluralidade da identidade brasileira, esclarece o seu desinteresse em relação à história de 
fatos gerais:  “(...)  prefiro menos a História que as  histórias”. Andrade (s .d.:22)  

A maioria dos  ensaios desse livro s e d edica ao Mod ernismo . Assim, Mário 
privilegia o presente sem negar a i mportância do pass ado, que juntamente co m a prática 
de abolir a linearidade cronológica d emonstra valores da modernid ade. Moisés 
(2001:53). 
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Outro ponto i mpo rtante em Aspectos da literatura brasileira, diz resp eito à 
consciênci a de Mário quanto ao  caráter construtivista dos ensaios , pressupondo que os 
dados e fatos dos ensaios críticos são itens interpretativos da sua ideologia. Ao longo do 
livro, encontramos nas palavras do historiador a afirmação d e sua visão particular do 
fato literário. Já na “Advertência” de seu livro  Andrade (s .d.:5) afirma: 
 

“ Reuní neste volume alguns dos ensaios de crítica literária, escritos mais ou 
menos ao léu  das circunstâncias e do meu p razer. Espero qu e se reconheça 
neles, não o propósito de distribuir justiça, que considero mesquinho na arte da 
crítica, mas o esfo rço apai xonado d e amar e compreender. É mes mo certo que 
se por vezes sou um bocado ásp ero em minhas censuras aos artistas isso 
provem d e u ma desilusão. A desilusão de não terem eles me propo rcionado , de 
arte, o qu anto eu sinto pod eriam me d ar”. 

 
Apesar de assumi r a subjetividade nas  suas escolhas  e na seleção d e ob ras 

representativas do Modernismo, Mário justifica-as por argu mentos que, con forme 
observa João Luís Lafet á (2000:195), bas eiam-se nos pilares estético , psicológico e 
sociológico. 

José Luís Jobim (1992:129), no artigo “ História da Literatura”, assim se 
mani festa: 
 

“ Cada época t em seu quad ro de referências para identi ficar a literatura, tem 
suas normas estéticas, a partir das qu ais efetua julgamentos. Em outras 
palavras , cada época tem suas conv ençõ es, v alores , visões do mundo, 
fo rmando um certo universo, cujos elementos interdependent es mant êm ent re 
si relações associativas e funcionais, em constante processo. Uma obra pode 
ser considerad a literária ou não em fun ção d e u m julgamento qu e, em cada 
período, é conseqü ência das  normas  estéticas a partir d as quais  se julga”. 

 
O texto d e Jobim é duplamente relevante, pois discute p roblemas enfrentados 

pelos historiadores da literatura em suas práticas e principal mente pelo fato de Mário ser 
considerado u m i mportant e es critor e divulgador do movi mento modernista, objetos de 
estudo deste trabalho. É valido ressaltar, ainda, que o escritor-crítico explicita a sua 
formação social fornecendo suas leituras e seus pontos de contato co m as vanguardas 
européias , fundament al no período em questão . Além de levar em conta que a literatura, 
muitas vezes, expressa a vida psíquica dos autores, relatando inclusive suas inquietações 
anteriores às  produ ções, co mo no caso d e Paulicéia D esvairada. 

E m Aspectos da Literatura Brasileira, Mário elege como gên ero literário de 
estudo a poesia dos anos trinta. No ensaio “ A poesia em 1930 ”, Mário destaca a 
temática da p artida, em Libertinagem, obra d e Manu el Bandeira, qu e é vista, dentro do 
Modernis mo , co mo libert ação da vida presente. Além disso, essa temática é ponto-
chave no Modernis mo por repres entar a liberdad e de cri ação , o que rev ela a 
incorporação  e a percep ção  da época.  

É i mport ante obs ervar que, neste mo mento, Mário evidencia sua p reo cupação 
em promover uma síntese histórica da literatura brasileira ao lev ar em conta outros 
momentos literários, pois correlacion a o Modernis mo a outros períodos literários. 
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Temos, portanto, o corte sincrôni co, o Modernis mo esp eci ficamente, dentro da 
diacronia, estabel ecendo as pontes entre pres ente e passado e entre momentos diferentes 
da literatu ra brasileira. 
 

“ Nos poetas românticos o tema do exílio e do d esejo d e voltar é freqüente. 
Com os n eo-parnasiano  o tema da barcas, das v elas que p artem e n ão voltam 
mais foi substituindo a ave que voltava ou queria voltar ao ninho antigo . 
No...néo-n éo-romantis mo dos contemporâneos , o d esprendi mento 
voluptosamente machucador, a libertação da vida present e, que se resu me na 
noção d e partir, agarrou frequentando com insistência signi ficativa a po esia 
nova” Andrad e (s.d:31) 

 
Percebe-se, pois, que Mário equaciona Ro mantis mo , Modernis mo  e 

Parnasianismo , visto nas histórias literárias tradi cionais co mo movi mentos estáticos 
estritamente distintos, quase sem vínculos. Assi m, mes mo tendo sido escrito 
anteriorment e, en contramos a intersecção ent re diacronia e sincronia, proposta por Jauss 
em A História da Literatura como Provocação à  Teoria Literária. 

No artigo “A Poesia em 1930”, é claro, na atitude crítica de Mário de Andrade, 
a busca da integração entre os níveis estéticos, psicológicos e sociais, o que fund amenta 
as conquistas do Mod ernis mo . Mário exalta a maturidad e al can çada pelos po etas da 
época ao  usarem o  verso livre, co m rit mos  pessoais , e a inco rporação  do cotidiano na 
obra literária, pois representam a possibilidade de “superação” cultural da arte modern a. 
Assi m, a consci ência d e ser b rasileiro e o caráter nacional são representados , na sua 
visão, por particularidad es regionais e individuais.  

No ensaio “ o Movimento Modernista”, temos o relato subjetivo de Mário, 
enfocando, co mo grande alcance do movi mento, a criação de u m estado  de espírito 
nacional, a atualização  da inteligên cia b rasileira e a const ante pesquisa estética; ap esar 
de apontar as marcas de violência o casionad as nos costumes sociais que o entusiasmo e 
os princípios destruidores da chamad a fas e herói ca do Modernismo . Além disso, Mário 
discute as bases históricas do Mod ernis mo, explicando o porquê São Paulo foi propí cio 
para a realização d a Semana d e Arte Modern a, bem como  a repercussão qu e obtev e o 
evento. Estab elece, ainda, os vínculos do grupo co m a bu rocracia pública. Desta forma, 
o ensaio engloba rel atos históricos e autobiográfi cos correlacion ados à art e co mo u m 
todo, princip al mente à literatura da época. 

O motivo principal do ens aio “ A Elegia de Abril” é a socied ade cultural da 
época. N esse contexto , Mário d e Andrade apres enta suas preocup açõ es em relação à 
função do intelectu al, que sempre dev e ater-se à realidad e social. Na medida em que 
explicita as características do período, co mo o h erói fracassado na obra literária, Mário 
de Andrade (s .d.:189) estab elece relação  entre teo ria literária e história d a literatura: 
 

“ (...) o so fri mento hu mano criado, ou pelo menos largamente des envolvido na 
fi cção contemporân ea do Brasil, esse herói novo, esse prot agonista sinto mático 
de muitos dos nossos melhores novelistas atuais: o fracassado. De uns dez anos 
pra cá, sem a menor intenção de escola, de mod a literári a ou i mitação, 
numerosos escritores nacionais se puseram cantando (é bem o termo !...) o tipo 
do fracass ado” .  
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Ao afirmar a quantidad e do herói fracassado na literatu ra brasileira, o 
teorizado r reconhece que est e típico personag em também é pres ente em obras 
estrangeiras, promovendo u ma síntese do  Modernismo dentro d e nossa tradição literária. 

Para sistematizar e “ consagrar” o al can ce do  movi mento , Mário entrelaça o 
conceito de literatura à realidad e histórico-social , nu ma construção particular e 
inovadora, buscando sempre a deli mitação da identidade nacional da arte, con forme dito 
anteriorment e, atribuindo verdad eiro sentido de história, de acordo co m Marisa Lajolo 
(1994:22): 
 

“ (...) a história da literatura p recisa atribuir sentido ao reco rte que opera no 
mundo e, ao mes mo tempo, n aturalizar tal recorte e tal sentido. Esse sentido 
atribuído, que se organiza devido a referências intra ou extraliterária pode, a 
partir de certo ponto, desprender-se da categoria qu e originalment e o 
legitimava e fundar a cat egoria história da literatura, a partir de então ela 
própria fiadora de sentidos. É nesta trajetó ria de apag amentos e reescrituras que 
se eng edra o p arent esco enviesado  entre teo ria literária e história da literatu ra 
(...)”. 

 
O modernismo  é visto pelo crítico enqu anto u ma forma d e pensamento amplo 

que diz respeito não apenas ao fato literário, mas t amb ém ao p róprio cont exto 
modernista e também a crítica literária de Tristão de Ataíde e Otávio de Freitas Junior, 
em “ O Segundo Momento  Pern ambu cano ”. 

Aos cânones do  pri meiro mo mento  Modernista, Mário valoriza o aspecto 
estético, criticando o acad emi cismo de movi mentos ant eriores , reclamando mudanças 
não apen as estruturais , mas tamb ém semânticas e sintáticas capazes de express ar a vida 
e a “ língua brasileira”. Assi m, integrado ao seu tempo, Mário de Andrade refl ete sobre a 
arte e a postura do  artista na vida so cial e no  seu meio  de expressão . 

Nesse sentido, é interessante colo car a posição de Mário em relação ao 
público-leitor que “se deve elevar a sensibilidade do poeta”, em A Escrava que não é 
Isaura, que aliado  às  colocaçõ es da repercussão da art e Modernista relatad as em 
Aspectos da literatura brasileira, mostra-nos u ma di feren ciação de histórias 
tradicionais. Estab elece, po rtanto a historicid ade em termos de desvios no leitor devido 
às inovaçõ es, idéias  e signifi cação d a arte ao  apreend er o Modernis mo. 

Veri ficamos que Mário faz u m estudo da literatura para além de sua constru ção 
formal, relacionando variad as obras literárias e realidade histórica, relevante para a 
comp reens ão do panorama da literatura e da arte brasileira. Partindo desses princípios 
marca a pertinência e originalidade de seu  pensamento crítico-reflexivo. 

Apesar de mostrar algumas contradições ao longo d a obra, p ercebemos que 
Mário de Andrade enquad ra as “ conquistas” e as “rupturas” do movimento mod ernista, 
exatament e co mo valo rização do tradicional , porém di ferenciando dos demais na junção 
dos aspectos: pesquisa estética, atualização da inteligência e estabilização d e u ma 
consciênci a nacional. É possível identificar a transposição desses princípios artísticos do 
Modernis mo , deli mitados por Mário de Andrade, em signi ficativos estudos literários de 
autores contemporâneos . E m História concisa da Literatura Brasileira, de Alfredo Bosi 
(1994:341), en contramos no s eguinte fragmento: “Só mais tarde, novos cont extos ou 
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interpretações rígidas d esses contextos julgará pólos exclusivos a p esquisa estética e o 
apro fund amento da vivência nacional ”.  
 

No livro Do Barroco ao Moderno: Vozes da literatura Brasileira, o crítico e 
historiador Fábio Lucas (1989:72), após co mentar as ambigüidades do Mod ernis mo 
brasileiro, di fundidos por Mário de Andrade e Osw ald de Andrade, faz a seguinte 
afirmação: “ Assim, um movimento regressivo, para investigar as raízes da 
nacionalidad e, s e entrelaça co m u m movi mento  progressivo, que é o princípio da 
atualização d a literatura brasileira co m as novidades que estav am sendo  elabo radas na 
Europa”. 
 

A literatura no Brasil, de Afrânio Coutinho, marcada pelo ideal de objetividade 
e de historização , também fi xa como conquista dos grupos renovadores do movi mento, 
a conjugação dos três aspectos: pesquisa estética, atualização da inteligência e 
consciênci a nacional. E, tendo sempre a preo cupação de esclarece, conceituar e definir o 
material s elecionado, colocá-as  enqu anto observações d e Mário de And rade. 

A História da Literatura Brasileira, de Nelson Werneck Sodré (1964:526), 
tem-s e o  seguinte comentário: 
 

“ Despojados das confusões que o prejudicaram, e qu e representavam os traços 
do momento a contribuição do momento, a cont ribuição do Movi mento 
Modernista se definiria em dois planos, justamente aquêles que condicionam 
emancipação literária a busca da originalidade e a busca da fo rma de 
expressão ”. 

  
A transposição dos frag mentos aci ma se justifica para comp rovar a consciên cia 

de Mário para co m a obra de arte e a rev elação de um senso de modernid ade superior às 
posições Mod ernistas. Dentro dessas consideraçõ es, Aspectos da literatura Brasileira é, 
pois, uma história literári a bem diversa das  histórias tradicionais e que co rrespond e às 
propostas mais recentes d a historiografia, pois afirma a generalidade do literário no 
particular, a experiên cia individual e subj etiva adquirindo caráter objetivo e a visão do 
presente conectado ao p assado. Sobretudo é u ma historia calcad a na bus ca do nacional, 
demonstrando a consciên cia de conciliar a arte ao contexto social, características 
presentes  em s eus atos de escrita.  

 
RESUMO: Mário de Andrade, em Aspectos da Literatura Brasileira, en foca o 
movi mento modernista, relacionando o  fato  literário à realidade histórico social , nu ma 
visão particular. Assi m, os ens aios permitem reflexõ es em torno de atuais perspectivas 
teóricas  sobre a constru ção  da história da literatu ra. 
 
PALAVRAS-CHA VE: Mário d e Andrade; Literatura Brasileira; Modernis mo; História 
da Literatura. 
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