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(...) precisa sabê falá errado (...) se não soubé falá
errado, é melhor... não falá errado; é melhor ficá
quieto, ganha mais, sabe? (...)
Mas não é só italiano, não. Também criolo fala
errado assim. (...) O Bexiga é uma beleza, cês não
sabe. O Bexiga, a raça (...) italiana e criolo vivem
junto há muitos anos. Então cê vê (...) criolo falá
(...) cantado, falá que nem no Brás, falá cantado,
igualzinho fosse filho de italiano.
(Adoniran Barbosa)

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO 11
PARTE 1
1 BARBIÉRE... 31
2 ... POETA.... 51
3 ... I GIURNALISTE. 73
PARTE 2
1 ENTRE GUERRAS E CANÇÕES SE FEZ UM TIPO:
o contexto histórico da imigração italiana no Brasil 109
2 PORTA-VOZ DO IMIGRANTE OU MÁSCARA
DA BURGUESIA: os disfarces de um "Poeta, Barbiére
i Giurnaliste" 113
3 UM BRASILIANO NO BAIRRISMO PAULISTA 129
PARTE 3
1 DO BARBEIRO DO PIQUES AO ÍTALO-PAULISTA 141
2 BEM OU MAL, UMA SIMBOLOGIA DA ASSIMILAÇÃO
159
CONCLUSÃO
1 HISTÓRIA BRASILEIRA COM VÉU, SEM ALEGORIA:
o imigrante italiano nas veredas do simbólico 167
2 DA PRESENÇA MENOR: ou do inevitável diálogo 175
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 187
ANEXO: TEXTOS DE JUÓ BANANÉRE, 199
ADENDO ÀS NOTAS 229

APRESENTAÇÃO

Das Chilenas Minas
ao Macarrão à Paulista

Pois eu também já vou contar verdades
Em que possam falar os homens sérios,
Inda daqui a mais de um cento de anos.
(Cartas chilenas)

Foi em 1980. Numa conversa acadêmica, normal, dessas que
se realizam em torno a mesas de bar, apresentaram-me de repente
um nome estranho: Juó Bananére. O amigo que dele falava recitou
umas quadrinhas singelas, fruto daquele autor desconhecido:
Ficas n’un ganto da sala
P’ra fingi chi non mi vê,
E io no ôtro ganto
Stô fingino tambê.
Ma vucê di veiz in veiz
Mi dá una brutta spiada,
E io tambê ti spio
Ma finjo chi non vi nada.
Conversas co Bascualino
P’ra mi afazê a gelosia,
Ma io p’ra mi vingá
Cunverso tambê c’oa Maria.
Tu spia intó p’ra Maria
Con ar di querê dá n’ella;
P’ra evitá quarquére asnêra
Si afasto i vô p’ra gianella.
O firmamento stá scuro
I na rua os surdato apita.
Inguanto nu ganto da sala
Tu fica afazéno “fita”.
Marietta non segia troxa,
Non faccia fita p’ra gente,
Perchê vucê quêra ô non quêra
Io ti quero internamente
(BANANÉRE, 1966, p. 57-58; A VESPA, V.1, 17 abr. 1986,
p. 7).

– É romeno? – perguntou alguém na rodinha.
– Não. É paulista – explicou o erudito que nos acompanhava naquele grupo de botequim – e escreveu um livro: La divina
increnca.
Que língua estranha seria aquela? Essa, a primeira dúvida.
Com um pouco de esforço, descobri tratar-se de escritor eminentemente satírico, que escrevera numa espécie de mistura de
português com italiano, grande sucesso do jornalismo paulista na
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Primeira República. Por que, então, aquele esquecimento, já que
nunca ouvira falar de seu nome antes que meu informadíssimo
amigo o comentasse?
Os versinhos lidos naquele bar não ofereciam a exata idéia
de Juó Bananére, cuja variada criação, também em prosa, se pautou
pela sátira. E, como toda sátira, ligada às circunstâncias de sua
época. Nomes e codinomes de gente estranha – Caronelo, Capitó,
Fretasvale, Lacarato, Spencero Vaprélli – apareciam na leitura
daquele português italianado, ou daquele italiano estropiado. Algo
que, se não tirava a graça da sonoridade, eliminava o interesse
imediato. Daí, talvez, o esquecimento.
Mas, então, por que destinos diferentes? Foi essa a questão
que me surgiu, relendo certa vez as Cartas chilenas, produção
satírica também relacionada a circunstâncias particularíssimas de
Minas Gerais ao final dos Setecentos e que, no entanto, mereceu
atenção da crítica, um lugar na tradição e no cânone, além de
estudos filológicos profundos, como o de Rodrigues Lapa. Claro
que o problema da autoria – ligada ao que de melhor e mais consagrado se criou no Brasil, no século XVIII, em termos de poesia
culta – instigou muitas dessas pesquisas. Some-se a isso o fato de
os nomes envolvidos real ou supostamente na produção árcade
terem espaço também na Inconfidência Mineira, fato histórico que
a mitologia romântica fixou como o monumento da nacionalidade
brasileira.1 Mas em termos de imediato entendimento – o que
poderia justificar a permanência ou o esquecimento de uma obra
– não há diferença entre os obscuros nomes da Divina increnca
e os Minésios, Marquésios, Ludovinos, Mévios e Jelônios que
habitam as consagradas Cartas.
Para entender a questão, é preciso deixar o círculo acadêmico e observar através do olhar do leitor médio. O consumidor
comum de cultura pouco interage com a universidade e sua leitura
fechada, mas dialoga com um intelectual imediato: o professor de
colégio ou alguém que se dedique a leituras mais profundas que
a do noticiário – artigos especializados, reportagens meticulosas,
coleções vendidas em bancas, programas de televisão voltados
1
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É importante lembrar que o interesse pelas Cartas chilenas valorizou-se com
o Romantismo, haja vista que seu estudo – o mais importante dos quais o de
Santiago Nunes Ribeiro – ganhou vigor logo após a Independência. Deve-se
notar que a restante obra lírica de Gonzaga, por outro lado, tinha já um lugar
antológico garantido: Marília de Dirceu alcançava, ainda em 1810, a sétima
edição, pela Imprensa Régia do Rio de Janeiro (GONZAGA, 1995, p. 9-23).

para discussões de temas culturais ou polêmicos. Enquanto vários
estudos universitários legitimam a cultura popular, o consumidor
e seu intelectual próximo permanecem infensos a tal postura,
escorando-se no tradicionalismo da instituição escolar. Embora
alguns poucos autores didáticos de literatura, como José de Nicola,
Medina Rodrigues, Dácio de Castro e Ivan Teixeira, cheguem a
ensaiar uma abordagem mais produtiva, a estrutura dos manuais
continua a pautar-se pelo cânone por uma tradicional tripartição
contexto histórico/escola literária/autores dessa escola com suas
obras.
O senso comum de quem, após o colégio, não se aprofunda
nos estudos literários, é entender a literatura sob essa perspectiva,
na qual a citação das Cartas chilenas, para voltar ao tema, é obrigatória. No entanto, a fixação dos fatos históricos que permeiam
a fatura literária, a questão da autoria, a correlação personagem
fictícia/figura histórica acabam por anquilosar uma leitura que,
aliás, raramente se realiza! Qual seria a percentagem dos alunos
de segundo grau que teriam lido as Cartas? Mais: quantos dos
alunos de graduação em Letras as haveriam folheado? No entanto, qualquer um deles – possuindo um mínimo de informação
histórico-literária – seria capaz de relacionar corretamente os
pares Fanfarrão Minésio/Luís da Cunha Meneses, Santiago/Vila
Rica, Doroteu/Cláudio Manuel da Costa, Critilo/Tomás Antônio
Gonzaga. Podem recitar algo decorado, mesmo não alcançando
o significado que os nomes das personagens e cidades carregam.
Tais correlações perfeitas de leituras fixadas acabam por
assassinar a mesma leitura de uma obra importante como as Cartas chilenas, colocada como troféu em museu literário, vinculada
irremediavelmente a sua época; tornada, enfim, cobaia da filologia
e sempre vítima de suas conseqüências nefastas, jamais beneficiária do caudal informativo que as pesquisas eruditas estabelecem.
O que se depreende é a continuidade de um modelo de ensino que privilegia como forma literária a obra autoral do cânone,
desprezando o que a margeia: a arte popular e a veiculada pelos
meios de comunicação de massa. Resta o livro, normalmente não
lido e reatualizado, apenas objeto exemplar de uma época. No âmbito acadêmico, embora tal idéia esteja superada, não se entabula
o diálogo com a sociedade, que aos poucos enterra a literatura na
vala das excentricidades. Para o consumidor médio de cultura,
surgem dois pólos tacitamente admitidos e incomunicáveis: de
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um lado, algo não-consumível, marca e privilégio de eruditos; de
outro, as obras que atuam cotidianamente na sua recepção, mas
entendidas como alheias à “Literatura”.
Um texto como o de Juó Bananére, jornalístico e vazado em
linguagem de marcado tom popular, serve exemplarmente para explorar tal questão. Embora marginal ao código canônico, sua obra
pode ajudar a entender a irrupção do Modernismo brasileiro, não só
por ter certa afinidade ideológica e estética com este movimento,
mas principalmente porque o antecede cronologicamente e tem a
recepção das camadas letradas e das não-habituadas ao consumo
literário. O êxito que obteve junto a tais faixas de público não deve
ser desprezado no que concerne à aceitação das obras modernistas:
as camadas médias – leitores de jornal, parcelas mais humildes
da população sem tempo para a leitura, apenas consumidores de
oitiva – e as letradas tiveram a oportunidade de verificar no texto
de Bananére o diálogo entre popular e erudito, que o Modernismo
depois tornaria programático.
A dificuldade em classificar seus textos também instiga
em muito a pesquisa literária. Analisados em si mesmos, ou em
sua relação com as demais produções da época, revelariam aspectos literários? Essa questão já é sugerida pelo próprio autor,
que, parecendo provocar seus coetâneos e aqueles que – nem ele
sonharia – estudariam sua obra posteriormente, auto-intitulava-se
“gandidato á Gademia Baolista de Letras”. Retomei essa blague em
minha dissertação terminal na Universidade Federal Fluminense
(eu, “gandidato al grado de maestro”, informado pela problematização que a teoria da literatura realiza em torno de seu próprio
objeto); procurei observar o riso por outro viés, não fossilizado
no passado, mas revisto à luz de nosso tempo. Antigamente Bananére lançava sua piada porque era absolutamente inimaginável
tê-lo na Academia sacralizada; hoje releio a anedota e me permito
a citação de Mário de Andrade: “muito difícil nesta prosa saber
onde termina a blague, onde principia a seriedade” (ANDRADE,
M. 1987, p. 60).
Ora, o texto meio italiano e meio português, ou meio alguma
coisa indefinida, acaba tornando-se mote e glosa para um questionamento de limites impostos pela tradição tornada sub-reptícia e
assimilada; passa mesmo por uma concepção de vida em que as
compartimentalizações e hierarquias incomunicáveis são encaradas com reservas. Desentocar a obra – tanto a consagrada como
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a esquecida – de seu passado, emancipá-la de qualquer rótulo
confinante, avaliar a importância que teve na aceitação de novas
atualizações estéticas da linguagem, questionar sua inserção na
tradição literária: eis uma tarefa a cumprir.
Uma segunda perspectiva se abre, tal como se mostra uma
banana descascada: a linguagem de Bananére é como a casca da
fruta, que se joga fora. Se a polpa é a preferência de todos, somente
os pacientes pesquisadores se interessam em explorar a casca; e a
partir dela descobrirem farofa e farinha, além de um bom caldo – a
sopa da casca de banana. Mergulhar nos escombros da memória
cultural é preservar a casca, que abriga o fruto saboroso, de seu
destino vulgar – o lixo.
Como a casca da banana, o trabalho de Juó Bananére
avizinha-se da produção modernista e com ela estabelece diálogo
perceptível. O que se vê em La divina increnca é a utilização de
linguagem coloquial passada no crivo do sotaque italiano, mediador de uma expressão popular diferenciada da que se realizava
em plena belle époque: nela não há restos da estética cabocla,
predominante no cenário neoparnasiano da elite pensante brasileira. Em outras palavras, a dicção popular se desavergonha de
permanecer como bibelô para a festa literária culta, assumindo-se
como veículo de expressão autoral. É justamente uma característica
transformadora do Modernismo literário que então se preparava.
E, visto de tal ângulo, se preparava também a partir da periferia
das produções literárias eruditas.
Assim, não poderia deixar de revisitar os monumentos
literários de nosso primeiro Modernismo que utilizaram fontes
coloquiais da linguagem de ascendência italiana, considerando
o periférico em relação ao que se erigiu como centro; cotejando
o literário sancionado com a prosa intersticial que projetou na
recepção do público a própria aceitação das chamadas grandes
obras; prezando a carne da banana sem desprezar-lhe a casca, que
em geral se joga fora.
O influxo popular nos procedimentos artísticos não se faz
por acaso, sem derrotas, sem ruínas de uma conquista. O entroncamento do erudito com o vulgar, a descompartimentalização dos
lugares sagrados da cultura, dos museus do folclore, enfim, não
ocorre de forma gratuita. Não se mistura violoncelo com bandolim
impunemente. Nem muito menos com os dois se toca na mesma
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banda sem que haja pequenos ensaios, tímidos e belos, antes que
um maestro genial os una de forma consagradora.
A música traz exemplos do que pretendi mostrar. Quem
estudar criticamente o jazz não poderá ver no célebre concerto
de Benny Goodman no Carnegie Hall o fim dos preconceitos
quanto à música de raízes negras, sem antes observar os músicos
que não tocaram naquele templo da burguesia. E os primeiros
deles deviam estar perdidos pelas plantações, bares e igrejas da
Louisiana, sepultados no esquecimento. Da mesma forma, algo
mais deve ter acontecido antes de a nobreza inglesa ter assistido
aos Beatles, sacudindo-lhes as jóias da platéia ao mesmo tempo
em que o pessoal das galerias batia palmas.
Há necessariamente, permeando os monumentos culturais,
uma enorme gama de produções que amoldam e preparam o
gosto do público. Também dessa perspectiva, monumento e obra
marginal podem solicitar de modo integrado os estudos literários.
Detendo-me na redescoberta de Juó Bananére e em seu trabalho
marcante nos meios de comunicação massiva, comparando-os a
obras dos modernistas que utilizaram motivos italianos, acabei
por configurar diversos movimentos desta pesquisa. Inicialmente,
apresento o escritor, suas estratégias literárias e sua inserção no
ambiente pré-modernista de São Paulo. Em seguida, detenho-me
de preferência no aspecto ideológico de seu discurso, cotejo-o com
o cânone modernista, lançando questões sobre a construção da
imagem do italiano em nossa cultura. Vê-se, no primeiro instante,
maior preocupação com a questão da fatura textual; no segundo,
atenção mais concentrada no fenômeno histórico, a fim de que
se compreenda a colocação simbólica da personagem italiana no
imaginário brasileiro. Isso não representa separação estanque,
já que, necessariamente, uma perspectiva analítica enriquece e
complementa a outra.
No segundo movimento do trabalho, ao avultarem as questões das imagens do italiano, virtualizadas pelas obras artísticas,
particularmente dos autores mencionados, estabeleceu-se um problema sentimental: a pesquisa de textos literários ligados à figura
do italiano imigrante toca na minha empatia em relação a esse
elemento que se estabeleceu definitivamente no cenário cultural
paulistano. Nascido e criado na cidade de São Paulo, convivi com
o manancial cultural italiano, com uma certa imagem decantada
– e tão cantada nas odes da assimilação cultural – na mentalidade
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coletiva: “tutti buona gente”. Assim ligado à figura que estudo, não
rejeitei a colaboração de minha própria memória, que acabei por
espraiar entre as partes constitutivas do trabalho. Considero-me
testemunha, como outros milhões de paulistanos, das facetas de
uma assimilação cultural que chega a apelidar São Paulo de “cidade
italiana”. Essa contracena ao texto mais “objetivo” e “acadêmico”
pretendeu focalizar, mais do que este, a perspectiva simbólica do
italiano no imaginário brasileiro.
A alegria expansiva e a laboriosidade fizeram do imigrante
italiano epígrafe e síntese moderna de nossa “democracia” racial,
étnica e cultural – da expressividade “esperta” do carioca à bonomia do baiano; da tenacidade nordestina à hospitalidade sóbria do
paulista, tudo sob a égide da cordialidade. Como se não bastasse,
a ascensão social de muitos imigrantes tenderia a comprovar a
tese liberal de uma democracia econômica, na qual sempre há o
exemplo do pobre que, graças ao trabalho, fica rico, alçando-se a
exceção à categoria de regra. A formação do estereótipo do imigrante, a meu ver, atende a essas indicações; e o italiano, nesse
sentido, tem superado seus “concorrentes” ibéricos, alemães e
asiáticos. O burguês bem estabelecido e respeitado superou o
carcamano, ao contrário de outros estigmas que permanecem
razoavelmente vivos, como do “português explorador” e do “espanhol dissimulado”.
Lembranças minhas acabaram por se misturar ao material
tacitamente admitido como próprio à pesquisa – livros, teses, ensaios, ficção, poemas; delinearam um segundo referencial para o
entendimento do cenário simbólico que circunscreve a imagem do
italiano no Brasil. Dialogando com a pesquisa “objetiva”, apoiei-me também na linguagem descontínua e eruptiva do passado,
nas próprias passagens de minha vida, revistas com olhos de hoje.
E a vida deve mesmo ser a base de uma paixão pela literatura, pelo objeto deste amor meio doido que sentimos em estudar
fenômenos cada vez mais submersos em nossa sociedade delirante
e bestamente agorificada num presente cronológico, num futuro
instante e estéril. Talvez a presença desta vivência esteja faltando
em nosso meio, em nossos estudos, para torná-los mais palpitantes,
significativos – nem tumbas ou “museus de eternas novidades”,
nem palavra específica ou hieróglifo autista para um punhado de
iniciados.
***
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Não quis me engajar em momento algum em determinada
linha teórica. Não posso deixar de creditar, por outro lado, minha
forma de escrever e de pensar a alguns ensinamentos que, em última análise, rejeitam um sistema filosófico fechado e totalizante.
Pela atenção que prestei aos dados da aceitação do público em
relação à obra de Juó Bananére, devo à chamada Estética da Recepção as fontes de minhas conjeturas, embora não sejam citados
quaisquer textos específicos dessa corrente. Já Walter Benjamim
– em particular seus conceitos de símbolo e alegoria – deve ser
mencionado como fonte especial à reflexão.
A compreensão histórica do fluxo imigratório ocorrido
no Brasil em fins do século passado e início deste, bem como a
do contexto político – incluindo aí dados factuais – , bases importantes para as conclusões da pesquisa, devo-as às leituras de
Bóris Fausto, Edgard Carone, Herbert Klein, Paula Beiguelman e
Sheldon Leslie Maram.
Procurando sistematizar as conceituações de cultura popular
e erudita, com suas inter-relações, e a idéia de como a figura do
italiano em nossa literatura situou-se quase sempre numa linha
tênue da fronteira entre esses conceitos, marcando com sua presença o esforço modernista de descompartimentalização cultural,
lancei mão de vários textos que enveredaram pelo estudo da cultura
popular. Embora nem sempre citados explicitamente, os ensaios
de Cláudia Matos e Nestor Garcia Canclini, os livros de Ayala
& Ayala, Antônio Augusto Arantes e Bernard Mouralis, além da
recente publicação de Alfredo Bosi ajudaram-me a estabelecer
postura mais definida sobre o assunto, fundamental para minhas
considerações.
Apoiei-me – questionando-as ou não, mas delas sendo devedor apaixonado – nas leituras de Alfredo Bosi, Antonio Candido,
Brito Broca, José Paulo Paes – cujo texto “Samba, Estereótipos,
Desforra” foi a chave de ignição da pesquisa –, Lúcia Helena,
Mario Carelli, Oto Maria Carpeaux e Vera Chalmers.
Para complementar a leitura de Juó Bananére, que me
obrigou a citações já bastante extensas e numerosas, há um anexo
com alguns de seus melhores textos – comentados –, bem como
fotocópias dos jornais da época, que ilustram os procedimentos
do jornalista. Quanto ao número, digamos, “abusivo” de citações
e notas durante o trabalho, optei por tal caminho acreditando que
estabelece possibilidades de leitura: as notas porque não privam o
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leitor de informações que julgo interessantes, ao mesmo tempo em
que ensejam uma leitura econômica; as citações por darem lugar
a um diálogo pleno de vozes diferentes e enriquecedoras para o
entendimento dos assuntos estudados. E já que falo em citações,
permito-me uma que as justifica:
Supondo que [a] separação entre o meu e o teu fosse viável,
realizá-la, contudo, faria com que o leitor perdesse a dramatização do próprio tema; como ele escasseia ou, em poucos anos, se
multiplica, como se esteriliza, se desgarra ou de repente descobre
uma nova avenida; como as letras, embora mudas e pertencentes
a línguas diversas, conversam, se incriminam, zombam ou se
apóiam (LIMA, 1991, p. 138).

A ênfase no diálogo também me levou diversas vezes a sair
da área tradicionalmente literária e incursionar de leve, assumindo
uma veia palpiteira, por cinema, televisão, jornalismo e certas artes
visuais, à medida que achei interessante relacioná-los a alguns
temas da pesquisa.
Finalmente, não trato as pequenas referências e os textos
pouco citados com um piparote machadiano, como o que Brás
Cubas aplicava em seu leitor. Devo a eles – a seu conjunto, à sua
digestão – a ossatura geral de minhas idéias. E as idéias, estejam
elas escondidas em fundos poeirentos de bibliotecas ou ostentadas
como genialidades da última hora, sejam elas minhas ou alheias,
favoráveis ou contrárias, não podem só preencher espaços de uma
bibliografia: devem falar cheias de si, solicitadas igualmente pela
curiosidade de quem deseja entender a literatura como algo além
de uma postura intelectual.
SÃO PAULO, FINAL DA DÉCADA DE 60:
O menino de classe média vai crescendo e registrando
valores pequeno-burgueses, revolucionários e alternativos que,
no futuro, irá assimilar, rejeitar ou deglutir – a escola moralista
do bairro quase-subúrbio, a ideologia da ordem e do progresso,
os mores de uma época vacilante entre as beatas hidrofóbicas da
TFP e as liberadas de minissaia, piromaníacas dos sutiãs.
Hoje, trinta anos depois, já andei lendo que foram silenciados o discurso e a perspectiva dos submissos historicamente
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determinados – proletários, loucos, negros, homossexuais, mulheres. Perspectiva e discursos arruinados, em cacos.
Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal
em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que
estão prostrados no chão (BENJAMIN, 1994, p. 225).

Vencidos sociais, culturais, morais. Tento recuperar o
olhar da criança, marcado pelos valores dos adultos, mas com
a autonomia que a visão infantil sabe manter. A criança, sempre
silenciada...
As imagens remexem numa intuição do que eu seria? Ainda
me recordo das estranhas sensações que me assaltaram ao ver
Caetano Veloso em sua roupa escura de plástico, sobre a qual se
espatifavam ovos de gemas descolorizadas – que, afinal, deveriam
ser amarelas! Era como se a tela em PB quisesse esmaecer um
contraste a mais, marginal às grandes determinações das infra-estruturas econômicas, não admitido pela histérica juventude
esquerdista a vaiar e vaiar e vaiar. (Pelos ouvidos infantis permanece o eco da voz baiana: “vocês não estão entendendo nada,
nada...” – eu entendia alguma coisa?)
Se aparentemente assimilava a repulsa ao novo (“esse cara
é um louco!”), estava correspondendo a uma herança inevitável:
a de uma família construída a partir de imigrantes portugueses,
que em Sorocabanas, Noroestes e Mojianas mourejaram e navegaram; e mais, na capital paulista, em bares, padarias, casas de
família. Contudo, uma chama de curiosidade exótico-subversiva
me feria, aproximando-me de tudo quanto era “estranho”, aparente e singularmente “estranho”.
Da cultura “oficial”, passei a odiar e a amar infantilmente
suas peças, sem razões que hoje consiga definir bem (são ódios e
amores sempre reinterpretados à luz de uma racionalidade maldita). Nutria repulsa fundamental, por exemplo, aos programas
de Hebe Camargo, ao “Almoço com as Estrelas”... também por
outros tipos de diversão veiculados pelos meios de comunicação
de massa, como o telecatch e “Nacional Kid” (“Kido, Naxionaro
Ki-i-do” era um refrão que literalmente me arrepiava de ódio:
durante os recreios do primeiro ano escolar, os coleguinhas o
entoavam, “voando”, blusões ao vento, braços abertos).
O que mediava minhas intuições era a televisão, a impor-se
como o grande instrumental ideológico do poder global, na esfera
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das comunicações – algo que Marx não poderia ter previsto. Por
sua tela, reelaborava-se toda uma cultura de resistência ou inovadora, de raízes populares e eruditas. Era (e é) um cadinho de
leituras do mundo. A tevê, na década de 60, formava as primeiras
gerações de telinha no Brasil. Sem dúvida, fui um desses pioneiros,
ligado como os de minha situação ao aparelho em preto e branco,
a recodificar aquela variada mescla de cultura. E o filtro de meu
particular imaginário ia selecionando intuitivamente aquilo que
julgava interessante.
O que era “estranho” para a criança hoje reorganizo em
grupos novos. Estranho poderia ser a inovação à “bofetada no
gosto do público” – como a do inusitado espetáculo tropicalista
–, o kitsch – Nacional Kid, o catch, Hebe Camargo assassinando
“Carolina” (“Uma rosa naisss-ceu...”) –, ou a nova moda – iê-iê-iê e a herança do rock. E o que não era “estranho”? Toda uma
gama de programação, por exemplo, calcada no tradicional, como
o espetáculo sustentado pela exposição de talentos individuais em
bloco – as novelas, os programas de palco...
Destes, um para mim inesquecível marcou época, exibido
pela Tv Record de São Paulo. Por anos (dois? três?) esteve em
primeiro lugar na audiência. Era a “Família Trapo”, cujos roteiristas eram Jô Soares e Carlos Alberto da Nóbrega.
O programa era gravado ao vivo, baseado no script e nos
“cacos” magistrais de Ronald Golias. Tornou-se rapidamente
um espaço da tevê para o qual afluíam nomes de destaque – Pelé,
Roberto Carlos – em pontas brilhantes. Artistas ganhando sua maturidade ou em seus auges protagonizavam a série e encarnavam
tipos popularíssimos. Golias era o cunhado vadio e ladino; Renata
Fronzi, a esposa ciumenta; Ricardo Corte Real, o filho gênio;
Cidinha Campos, a filha moderninha; Jô Soares, o mordomo trapalhão; e Otelo Zeloni, o imigrante italiano Peppino Trapo, chefe
da casa, escandaloso e bom, bizarramente fã inquestionável de
Nara Leão, irritado com o cunhado vagabundo. Alto, magro, com
uma lustrosa careca no alto da cabeça, vestido com impecáveis
camisas de seda, Zeloni encampava a figura clássica do italiano
no Brasil, a um tempo bonachão e falante, saudoso da Itália, mas
fatalmente ligado a nossa terra. Harmonizava-se com o próprio
estereótipo brasileiro, a marcar-se pela cordialidade alegre, mas
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não pela fineza ou polidez.2 Quando xingava, colocava as mãos
em concha à volta da boca e com ela emitia um som à maneira
de um flato bem ruidoso, gritando: “pernacchia!”.3
O xingamento ganhou estatuto de bordão, em sua época,
na capital paulista. Zeloni pode não ter granjeado fama no país
como um todo, mas em São Paulo era o protótipo do imigrante
assimilado, integrado, querido; personagem-símbolo de uma
cidade mais italiana que mesmo portuguesa ou negra, para citar
clássicos e discutidos “formadores de nossa nacionalidade”.
Atuou em filmes, teleteatros, teve um programa de entrevistas e
culinária, encarnou a célebre figura de Dom Camilo,4 isso na Tv
Tupi. Aliás, Tupi e Record eram seus canais por excelência, pois
através deles se expressava uma cultura de massa provinciana,
muito distante do padrão que a Rede Globo acabaria por impor de
vinte e cinco anos para cá, pasteurizando tudo o que se referisse
a expressão popular.
Ao morrer o ator, no início dos anos 70, houve certa comoção em São Paulo. Sua figura era evidentemente querida pelo
povo e encarnava um estereótipo tranqüilizador e harmonizado.
Lembro-me de que uma de minhas maiores “glórias” de
menino foi tê-lo cumprimentado, ao vivo e – impossível para a
daltônica tevê da época – em cores! Em plena São Paulo de 1970,
alguém chega a minha rua e avisa que Otelo Zeloni, em carne e
osso, está fazendo compras lá na Rua Alvarenga, no supermercado
Pão de Açúcar (diga-se que supermercado, na época – época em
que um famoso artista fazia compras à vontade no então subúrbio
do Butantã – designava um mercado sem balcão). Meu pai correu
para lá, com filhos e esposa a tiracolo. Caçou o ator e com ele
conversou, ali mesmo, numa das três alas do “supermercado”.
Zeloni era realmente alto e magro, como na tela; a camisa era
mesmo elegante, os sapatos também; sua calva era lustrosa, sim,
e os cabelos que lhe envolviam a parte baixa do crânio impeca2

Para os conceitos de cordialidade e polidez, consultar Holanda (1979, p.
106-112) e Machado (1940, p. 259).

3

Trata-se de palavra do dialeto napolitano. Veja-se seu significado:
pernàcchia. s.f. (napoletano pernàcchio s. m.). Atto sonoro e volgare di
dileggio, che si esegue emettendo un forte soffio d’aria tra le labbre serrate,
talvolta con la lingua prottatta in fuori, più spesso premendo sulla bocca
il dorso o il palmo della mano (DEVOTO, OLI, 1971, p. 1676).

4
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Ver seção “Adendo às Notas”, após a “Conclusão”.

velmente penteados. Alegre. Conversou atenciosamente e riu. O
tipo do italiano simpático.
E, é claro, o “pernacchia!” somente na televisão, nas gravações da “Família Trapo”.
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PARTE 1
LA LETTERATURA
È UNA BELLA ROBBA...

Eu cheguei a entender perfeitamente
a língua da Bruzundanga, isto é, a
língua falada pela gente instruída e
a escrita por muitos escritores que
julguei excelentes; mas aquela em que
escreviam os literatos importantes,
solenes, respeitados, nunca consegui
entender, porque redigem êles as suas
obras, ou antes, os seus livros, em outra
muito diferente da usual, outra essa que
consideram como sendo a verdadeira, a
lídima, justificando isso por ter feição
antiga de dois séculos ou três.
Quanto mais incompreensível é ela, mais
admirado é o escritor que a escreve, por
todos que não lhe entenderam o escrito.
(Lima Barreto)
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1 BARBIÉRE,...
O “Diario do Abax’o Piques” é uguali di duas pagina do “Stá
di Zan Baolo”, i oglia chi duas pagina du “Sta”, scrivida intirinha, intirinha di puro “omorismo”, vamo i venhamo, é spirito
di maise per trezentó.
Vuceis di certo non á di querê chi a genti scrivessi uno giornale
do tamanho di uno “Stá”, intirinho só di bestêra! Adondi é chi
a genti iva cavá tanta bestêra assi? (...)
Afazê spirito, mignos garos amigo, non é a mesima cósa chi
anutiziá chi o marido amatô a molhére i si açuiçidô dispose;
o che ista settimana si imbarca os gaffé da séria K; o chi os
Estadozunido aquibrô o padrô, o che o tempo stá xovéno con
propabilitá di trovegia...
Isto negozio di “omorismo” é robba fina i costa uno pochigno
maise gáro chi as roppa feita na Ladêra do Juó Alfredo.
(Diário do Abax'o Piques)1

APRESENTANDO O AUTOR DE UMA ENCRENCA
A página de rosto de La divina increnca (ver fig. 1) já nos
oferece à vista a intensa mistura de discursos trabalhados por seu
autor. O nome do livro nos remete de um lado à cultura erudita,
pois é calcado em La divina commedia; e, por outro, à utilização
de um léxico completamente inadequado ao campo cultural em
que o texto de Dante Alighieri se inscreve. Increnca lembra, é
evidente, encrenca – trata-se apenas de uma aproximação fonética.
O termo é de extração vulgar e associa-se a idéias negativas de
azar, dificuldade, doença, estrago, confusão.
Mas a confusão se estabelece, em termos estéticos, quando
se misturam os contextos culturais; o estrago ocorre com a destruição operada em uma leitura dita séria, que a paródia ridiculariza,
dessacraliza, desmistifica.
1

Numa espécie de editorial, Juó Bananére, o diretor do periódico, explica aos
leitores o porquê de o jornal humorístico ser um pouco mais caro do que os
outros. A referência à Ladeira, na realidade Travessa, João Alfredo alude à
atual Rua Varnhagen, que une a Florêncio de Abreu à Ladeira Porto Geral,
no Centro Velho paulistano, em região conhecida pelo comércio popular de
roupas feitas, cujo núcleo pode ser considerado a Rua 25 de Março.
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O registro culto aparentemente se ratifica através das epígrafes. A primeira vai em latim: nada mais nada menos que o “Arma
virunque cano”, da Eneida de Vergílio, por sinal glosado no primeiro verso de Os lusíadas – livro da nacionalidade portuguesa,
estabelecedor do texto definitivo de nossa língua clássica. Apesar
disso, La divina increnca – está lá, no alto da página de rosto –
autoproclama-se “livro di prupaganda da literatura nazionale”.
Que literatura? De que nacionalidade? A resposta está difícil, pois
saímos dos limites absolutamente definidos, que a nova língua de
Juó Bananére, autor da obra, acaba de lançar por terra, estabelecendo a confusão, o estrago, a “increnca”. Tanta encrenca que a
citação vergiliana passa a ser de um tal Ferri.2
Está criada uma situação em que as inversões e os estranhamentos se tornam corriqueiros e a graça avulta pelo que se distorce
e se coloca no local errado. Os conceitos se fluidificam: o próprio
autor das sátiras se oculta atrás do pseudônimo e raramente escreve
sob outro registro, impondo-se o nome artístico sobre o real.
O engenheiro Alexandre Ribeiro Marcondes Machado
(1892-1933), criador de Juó Bananére, parou de se dedicar exclusivamente aos escritos por volta de 1920, quando voltou sua
atenção para as atividades de engenharia, não levando adiante
e a fundo um projeto que, em constante atualização, poderia ter
vida mais longa nos meios literários e jornalísticos, bem como na
memória coletiva.

2
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Na verdade, o “tal” Ferri não era tão “tal” assim, em sua época. Trata-se de
Enrico Ferri (1856-1929), jurista e político italiano muito influente no fim do
século passado e início deste. Teve carreira política marcada pela mudança
de posicionamento: foi positivista, socialista e, finalmente, aderiu ao fascismo.
Jurista, consagrou-se como expoente da interpretação positivista do Direito
Penal, tendo sido o criador da sociologia criminal. Quanto à emigração de
seus compatriotas, pelo pouco que evidenciei, manteve uma visão épica –
que talvez justifique a epígrafe vergiliana em seu nome – e heroicizadora do
colono italiano, promotor do povoamento e enriquecimento de São Paulo.
Isso fica patente numa citação de seu livro Italia e l’America Meridionale, de
1911, encontrada em Petrone (1987, p. 106). Para maiores informações de
sua biografia, consultar a Enciclopédia Mirador Universal, 1976, p. 4553.

Sem marcantes ligações com a comunidade italiana,3 apenas
sensível às mudanças que se operavam no aspecto cultural de São
Paulo, Marcondes Machado adotou o pseudônimo para continuar uma criação de Oswald de Andrade. Utilizando a rubrica de
Annibale Scipione, o futuro autor de Memórias sentimentais de
João Miramar assinava a coluna “As Cartas D’Abax’o Pigues”
no semanário O Pirralho, por ele fundado em 12 de agosto de
1911. Neste mesmo ano, Oswald abandonou a seção, passando-a a
Marcondes Machado, cuja primeira colaboração aparece em 14 de
outubro. Tratava-se de seção humorística calcada na voz do italiano
imigrante, transformado em veículo útil para a crítica política leve
que dava o tom à revista. Com Marcondes Machado, a linguagem
ítalo-brasileira, ganhando estilo definitivo e tendo realçado seu
aspecto caricatural, alcançou êxito notável em seu tempo.
UMA LÍNGUA ENRIQUECIDA DE ERROS
Tratava-se de uma época em que o beletrismo dominava
a cena. A excelência vocabular e a obediência à norma culta
submetiam o padrão popular da linguagem ao desprezo da intelectualidade. Assim, a algaravia do italiano tenderia a ir de encontro
ao gosto considerado refinado. No entanto, tornou-se objeto de
novo trabalho estético, aceito com sucesso pelos leitores. Como
primeiro passo para entender seu aspecto inovador, os textos de
Bananére devem ser estudados em sua configuração lingüística.
Mas as conceituações lingüísticas – já em si complexas – de
língua franca, bilingüismo, língua de união, dialeto e idioleto são

3

Marcondes (1975, p. 7), em nota, explica a origem do sobrenome Marcondes
como derivado de Maricondi ou Marcone, família veneziana que se transferiu
para o Brasil no século XVIII, por razões políticas, estabelecendo-se
principalmente no Vale do Paraíba. Em cidades como Pindamonhangaba
– terra natal de Alexandre Marcondes Machado -, Taubaté, Guaratinguetá,
Lorena e Caçapava o sobrenome é muito comum e destacado nas políticas
locais. Para mais detalhes biográficos de Marcondes Machado, consultar
Franceschini (1966, passim) ; Lemos (1979) ; Linguanoto (1948) ; Menezes
(1978, p. 389); e Piorino Filho (1992, passim).
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Figura 1 – Fotocópia da página de rosto de La divina increnca, edição Folco
Masucci (tamanho original).

34

insuficientes para elucidarmos a expressão de Bananére.4 Nota-se
o parcial aproveitamento de todas as definições, notadamente a de
idioleto, mas que falham, no mínimo, por se prestarem basicamente a formas de linguagens meramente veiculares ou terem como
referência um único sistema lingüístico (idioleto, dialeto, falar).
É necessário, portanto, o aprofundamento do estudo da recepção
dessa língua original para que se estabeleça definição que fuja ao
parâmetro da lingüística pura e tenha como base a produção e a
recepção do texto literário. Isso porque se trata primordialmente
de criação estilística própria, tal individualidade justificando
seu êxito perante a massa leitora, que entendia aquela expressão
como produto original de artista: o autor Marcondes Machado,
mesmo não aparecendo, sempre foi o admitido pelo público;
quando imitado, ainda que talentosamente, a personagem italiana
não lograva êxito.
Mas estudem-se no momento os aspectos significantes da
linguagem de Bananére. Seus “erros” vão por conta de uma salada
ítalo-paulista quase sistematizada, guardando sabor de surpresa
4

Eis as definições para os conceitos apresentados, segundo Dubois et al.
(1978):
Língua franca: Sabir falado até o século XIX, nos portos mediterrâneos.
Baseada no italiano central, compreende diversos elementos das línguas
românicas. Chama-se também língua franca toda língua compósita do mesmo
tipo.[p. 387];
Bilingüismo: (...) é a situação lingüística na qual os falantes são levados a
utilizar alternativamente, segundo os meios ou as situações, duas línguas
diferentes. [p. 87];
Língua de união: Nas regiões fragmentadas lingüisticamente, onde nenhuma
língua se impõe como veicular, procede-se à constituição de línguas de união.
(...) A constituição das línguas de união é baseada na escolha deliberada de
certos sistemas lingüísticos naturais. [p. 387];
Dialeto: (...) forma de língua que tem seu próprio sistema léxico, sintático e
fonético e que é usada num ambiente mais restrito que a própria língua. [p.
184];
Falar: Por oposição a dialeto, considerado como relativamente coeso sobre
uma área muito extensa (...), o falar é um sistema de signos e de regras
combinatórias definido por um quadro geográfico estreito (...) e no qual, de
saída, o status social é indeterminado. [p. 265-266];
Idioleto: (...) é o conjunto de enunciados produzidos por uma só pessoa, e
principalmente as constantes lingüísticas que lhe estão subjacentes e que
consideram como idiomas ou sistemas específicos; o idioleto é portanto o
conjunto dos usos de uma língua própria de um indivíduo, num momento
determinado (seu estilo). [p. 329].
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pela criação intermitente. Ao lado de palavras sem adulterações nos
dois idiomas, assomam aportuguesamentos e italianizações. Estas
são representadas por alterações tanto fonético-ortográficas como
simplesmente ortográficas, o que ressalta o caráter estilístico de
uma produção que envolve algo além da simples mimetização do
provável dialeto utilizado pelos imigrantes de São Paulo. A irrupção de determinados termos italianos, normalmente de caracteres
interjeitivos, promove o estranhamento do texto e motiva o riso.
As alterações meramente ortográficas têm exemplos em palavras
como che e migna. Obviamente os efeitos mais cômicos ocorrem
por conta das modificações fonético-ortográficas de palavras
portuguesas e das substituições lexicais, normalmente através de
paronímia, cometidas por ignorância do vernáculo, numa composição que se pretende erudita. Para ilustração do comentário,
leiam-se versos de “Migna Terra” :
Migna terra tê parmeras,
Che ganta inzima o sabiá.
As aves che stó aqui
Tambê tuttos sabi gorgeá...
A abobora celestia tambê,
Che tê lá na mia terra,
Tê moltos millió di strella
Che non tê na Ingraterra.
Os rios lá sô maise grandi
Dus rio di tuttas naçó;
I os matto si perdi di vista,
Nu meio da imensidó.
RE, 1966, p. 14);

(BANANÉ-

e trecho da crônica “A Tragédia no Láro: [i]o amatê a Juóquina”,
da seção “Crimos Celebros”:
Guintaffera as otto oras da notte incominció di currê na cittá a
nutiça di un brutto grimo no Abax’o Pigues.
Si diceva che io tenia matado a Juóquina mia molhére c’um settes
tiro i quattros facada.
Por causa da brutta gonsideraçó che io c’o a Juóquina gozava
nu meiu succiali i nas roda giurnalistima as porta das redaçó
di tuttos giornale, specialmente as porta du “Piralhu” stavo
gumpletamente xiigno di genti che queriva sabê os pormenore
do roroso grimo (...)
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Figura 2 – Fotocópia da seção “As Cartas d’Abax’o Pigues”, de O Pirralho (v. 75, 25.
jan. 1913, p. 51) – retocada e reduzida de cópia eletrostática A3, original microfilmado.
Notar a figura de Bananére, desenhada por Voltolino, harmonizada ao tom caricatural
do texto. O articulista assina-se “Capitó-tenente inda Briosa”, ridicularizando a honorabilidade duvidosa da Guarda Nacional, entidade que, durante a Primeira República,
continuando uma tradição do Império, outorgava títulos de “coronéis” aos oligarcas.
O texto é típico de Juó Bananére, que analisa uma “robba” qualquer – neste caso as
festas de réveillon. Esse é o mote para a esculhambação de alguns poderosos da época.
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O Milio5 (...) traziva sempre uno prezentigno p’ra Juóquina. Unas
vezes traziva duzentó di balla, otras vezes un vestido nuóvo, o
intó un sunetto futturiste.
Porca miseria! Intó io dissi: – Stó sendo inganado! ma vuceis mi
apaga sôs figlio da máia!... (BANANÉRE, 1966, p. 103-104; O
PIRRALHO, v. 91, 17 maio 1913, p. 19).

Mimetizações fonéticas – “vuceis”, “ganta” –, utilização de
léxico italiano – “migna”, “figlio” – e deformações de palavras
portuguesas – “parmeras” –, todas estratégias simples, convivem
com uma invenção estilística mais rica. Por exemplo, a fusão do
léxico português com paradigma verbal italiano, em “queriva”.
Mais interessante ainda notar a irregularidade do plural, em que
Bananére parece fundir a tendência brasileira da não-redundância
do fonema /s/ marcador de número com a não-pertinência desse
mesmo fonema para a caracterização de plural no italiano.
Assim, ao lado de habituais desvios em relação ao linguajar
culto6 (“os matto”), aparecem inusitadas combinações, mesmo
para utentes de língua latina aprendizes do português (“quattros
facada”). Tudo salpicado com a paródia do falar culto, na escolha
da paronímia imprópria (“abobora”), e motivos tonacionais, como
a explosão interjeitiva (“porca miseria”) própria do italiano.
O BARBEIRO HISTRIÃO
Nesse texto original, o estilo se mantém para qualquer tema:
satirizam-se os políticos, fala-se da situação nacional e internacional, dos assuntos do dia-a-dia, de fatos históricos. O articulista
ganha foros de autoridade: comenta a torto e a direito grandes
conceituações filosóficas e religiosas. E acaba por se familiarizar
com o leitor, pois se fazem comuns as digressões acerca de sua
própria vida: aos poucos, sabe-se que é um barbeiro do bairro de

5

Emílio de Menezes, poeta parnasiano boêmio, amigo de Oswald de Andrade e
alvo de brincadeiras de O Pirralho (BROCA, 1959 ; MENEZES ,1949, passim).
Ver no “Anexo” o texto completo.

6

Para a verificação das características caipiras quanto à flexão de número,
consultar Amaral (1981, p. 70-71). Quanto ao sincretismo linguagem caipira/
italiano, Saliba (1991).
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Abaixo o Piques,7 muito camarada dos políticos locais, e que tem
mulher e filhos, cujos problemas discute com a mesma ênfase que
empresta aos acontecimentos políticos, às questões sociais e às
digressões filosóficas.
Talvez uma palavra-chave para o esclarecimento do humor
de Juó Bananére seja robba, que em italiano pode significar algo de
pouca importância. Até hoje, em São Paulo, é comum a expressão
bella robba, equivalente a bela porcaria ou ao irônico grande
coisa. O vocábulo tem a carga semântica de coisa: não define, não
esclarece.8 É próprio, assim, para conceituações de caráter vago,
opostas à linguagem erudito-científica, que busca na seleção do
léxico a definição estrita de seus objetos. Não é à toa que robba
aparece em grande quantidade nas crônicas escritas pelo autor da
Increnca na imprensa paulistana, notadamente entre 1911 e 1916.
Vejam-se estes significativos exemplos:
O pessimismo é una robba che diz que ista vida é una porcheria.
P’rus pessimiste, nada nun presta; tutto é runhes; a societá, a
máia, o páio (...).
Allé disso, si a genti dize una robba qualquére p’ru pessimiste,
illo spía lógo o lado maise runhes da storia. Per insempio: – Vucê
7

O topônimo Piques refere-se à atual região fronteiriça à Praça da Bandeira,
incluindo as ladeiras, como a da Memória, que estabelecem ligação entre a
Avenida Nove de Julho e a Rua Xavier de Toledo. Marzola (1979, p. 45) lembra
a característica do local, de subidas acidentadas, a pique, como origem do
nome. Explica que o lugar “era também zona de baixa prostituição, com pretas
sentadas em cadeiras nas calçadas, sendo conhecido como ‘Abaix’o Piques’”
(p. 48). Já Lucena (1984, p. 22) prefere a tese que liga Piques ao sobrenome
de “uma família bem distribuída em São Paulo. Antônio Ferreira Piques era
um negociante que desde 1775 residiu próximo à Ponte do Lorena”. Esta
cruzava o riacho do Anhangabaú, na baixada do Piques.
É notável que a urbanização contundente de São Paulo tenha apagado da
memória paulistana este antigo nome, ao contrário de Bexiga, que sobreviveu
inclusive ao nome oficial, Bela Vista. Vale esclarecer o cambiamento das
palavras “Piques” e “Pigues” nos textos citados, variando conforme o ânimo
do momento.

8

A grafia oficial é roba. Adoto, no entanto, robba, conforme uso de Juó Bananére.
Observem-se alguns significados que pode assumir:
ròba. s.f. (...) fig. Qls. cosa in quanto oggeto di una competenza, di un
interesse o di un impegno (...), suscettibile di assumere le intonazioni più
varie: di perplessità o curiosità (che r. è questa?), di giudiziu spregiativo o
anche di una forte disapprovazione scandalizata (hai visto quel film? che r.!;
che r. questi giovani d’oggi!), di ironia (bella r. davvero!) (...) ecc. (DEVOTO,
OLI, 1971, p. 2.007).
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dize che o tempo stá muito bunito, illo dize che é mintira, che o
tempo está feio piore da febre amarela.

e
O espiritismo é una robba che si dice che quano a gente móre a
anima inveiz non móre, ma si dexa trepá lá ingoppa9 u cielo e
disposa tutta as notte vê fazê un girio qui inda a terra. (...)
(...) as anima, quello che é a mesima robba che os spirito, vó tutto
p’ro cielo e té lá una sala maiore do Municipalo dove stá tutto
xiigno come quano fui a naguraçó do Municipalo.
Istus spirito, quano a gente fica una purçó rudeanu una mesa con
as mon tutta ingoppa, e dice: – Venga o spirito do Xico! Vé o
spirito do Xico. – Venga o spirito do minho avó! Vé o spirito do
minho avó. Inveiz questos ispirito si dexa cuntá tutta as robba
che a gente vuleva sabbé; as veze també, istus indisgraziatos si
dexá cuntá a vita da a gente, come mi fiz una veze uno spirito
che cuntó che io devia quinhentó no botteghino do Xico e non
vulevo apagá.
Io non quibré a gabeza du spiritu, pur causa che spiritu non té
gabeza (O PIRRALHO, v. 99, 12 jul. 1913, p. 9 ; v. 32, 16 mar.
1912, p. 8).

Nesses dois casos se patenteia uma tática relativamente
fácil – a da explicação doutoral a partir de pessoa ignorante. Utilizando o termo “robba” como chave de entendimento, explica-se
pelo viés da presunção cognitiva. A facilidade aqui ressaltada ia
por conta da necessária reprodutibilidade que a criação deveria
ter como característica, dada a veiculação em escala semanal da
revista. As condições de vida e trabalho do autor exigiam também
produção rápida e impactante. Sobre Marcondes Machado e seu
processo de criação, comenta Mário Leite:
Alexandre Marcondes Machado (...) era diplomado pela Escola
Politécnica da Rua Marquês de Três Rios, onde os edifícios do
tradicional estabelecimento (...), agrupavam-se justamente numa
quadra extrema do populoso Bom Retiro. Obrigados para o acesso
à Escola (...) ao percurso de ruas desse bairro, ouvíamos freqüentemente, dos magotes de “bambini” louros e morenos, originários
de casais do norte, centro e sul da Península, vivos, álacres, (...) de
mistura com meninos da terra, sem faltar um ou outro pretinho,
essa algaravia carregada de frases populares locais, entremeadas
9
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Entenda-se “ingoppa” como “sobre” ou qualquer locução adverbial a indicar
posição superior.

de expressões em italiano, entrecruzando-se com chamamentos
e ralhos, vindas das portas e dos interiores, ou com os gritos dos
pregoeiros. Alexandre gravava todo aquele curioso vozerio para
apresentá-lo “por intermédio” de Juó Bananére.
Sou [sic] companheiro de turma, pude, mais de uma vez, observá-lo em aula, numa ou noutra daquelas que existem em todos os
cursos, sem atrativo para os alunos, atento não à preleção, mas em
elaborar a coluna que apareceria no dia imediato, no semanário de
que era colaborador, em parceria com o caricaturista Voltolino,
que ilustrava seus escritos (LEITE, 1966, p. 8-9).

O texto faz referência ao estudante de engenharia Alexandre
Marcondes Machado: a figura de Juó Bananére apareceu principalmente durante a época de faculdade do autor, entre 1911 e 1917.
E a característica lúdico-histriônica de seus textos guarda marcas
do comportamento estudantil.
Mencionando a Rua Três Rios, referida na citação anterior,
Hilário Dertônio acaba por explicar indiretamente o sobrenome
da personagem:
Nos dois quarteirões próximos à Rua José Paulino, era a Rua
Três Rios, por volta de 1912, habitada quase que exclusivamente
por italianos. As conversas eram em pura língua itálica, ou uma
mistura de italiano com português, ou esta última língua com
forte sotaque italiano. Os vendedores de rua, vindos da península,
tinham pendor para o “bel canto” e apreciavam apregoar seus
produtos em altas vozes e cantados:
– Bananieeeere...
– O garrafieeroooo...
– Patata assat’ou fuuuur...10 (DERTÔNIO, 1971, p. 70-71, grifo
meu).

A convivência diária com o reclamo pode ter instigado o
improviso do estudante, que, a fim de atender às demandas do
jornalismo cômico, apelou, como um pregoeiro, para as estratégias
da repetição. Deve-se lembrar que o humor seriado, na cultura

10

Notar o último pregão, citado no poema “Noturno”, Andrade (1987, p. 95-96),
comentado adiante, na “Conclusão” item 2, seção “A cultura popular na erudita;
A cultura erudita na popular”
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de massas, tem essa qualidade levada ao exagero.11 Espera-se
ansioso pela mesma atitude, já muito conhecida, da personagem
cômica. Cito exemplos atuais: por quantos anos seguidos Costinha
teria grunhido elegante e maliciosamente ao imenso microfone?
Quantas décadas viram Jojoca repetir as mesmas respostas de seu
amigo para questões diferentes? E quantas vezes Tom Cavalcânti
já terá imitado um locutor de futebol?
Benjamin, refletindo sobre os brinquedos, ressaltava a repetição como fonte primária do prazer lúdico:
(...) a grande lei que, além de todas as regras e ritmos individuais, rege o mundo da brincadeira em sua totalidade [é] a lei da
repetição. Sabemos que a repetição é para a criança a essência
da brincadeira, que nada lhe dá tanto prazer como “brincar outra
vez” (BENJAMIN, 1984, p. 252).

A robba, palavra-chave da esculhambação de Juó Bananére
às definições, era, portanto, uma de suas variadas armas repetitivas.
O objetivo era o efeito lúdico de uma palhaçada, que primava pelo
esforço básico de promover o riso, seja qual fosse o objeto em
questão. Veja-se outro exemplo, dos mais expressivos:
O tavismo é una robba che fiz12 u padre e chi apaga u patu é u
figlio (...) isempio:
– U padre mata una persona e disposa u figlio é chi vá preso
p’ra gadéa.
També as veiz só as robba do avó che incomincia da parecê inzima os nipoto. Ansi, per insempio, o avó do Xico fui sapatiero
no Braiz també o Xico tê da se sapatiere.
O tavismo é una legge universale che tuttos dí si stá invirifigano.
(...)
11

Digo exagero porque um dos estratagemas inerentes à graça – seja ela em
meio clássico ou moderno, culto ou popular – é o da repetição. Afinal, aguardase com meio sorriso cada superlativo de José Dias, em Dom Casmurro, com
a mesma ansiedade com que se espera menos comportadamente pelos
trejeitos de Mazzaropi. Mas a produção cultural em série, orientada para a
receptividade de massas, costuma lançar mão dos artifícios de êxito fácil: daí
o exagero, o abuso das técnicas de construção textual e imagética.

12

É comum na fala do italiano que aprende o português, bem como na de seus
descendentes diretos, a troca da terceira pela primeira pessoa do singular,
principalmente quando há presença da vogal temática -i-. Isso talvez ocorra
com facilidade no pretérito perfeito do indicativo, correspondente na língua
italiana ao passato remoto, cuja terceira conjugação apresenta formas
regulares semelhantes para tais pessoas (exemplo: io sentii, lui/lei sentì).
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També abbisogno racuntá p’ro signore un’altro insempio do tavismo, ma primiere tegno de insigná un’altra legge p’ro signore.
A legge da rivoluzione animale. Ista impurtanta legge fui indiscoperta p’ro Darvino, inlustro sucialiste italiano.
O Darvino tê dito chê primiere non tenia nisciuna pirsona indo13
o mondo. Eh! ma che amentirose! Intó non tenía o Bó Retiro?
o distritto do Abax’o Pigues?! Tenia si signore, per causa che o
minho avó mi dissi di sí. (...)
A legge da revoluzione animale dice che primiere non tenia
indo o mondo intirigno sinó unos pidacinho di una robba como
as lesima (ma che porcheria!) che si xamavo cataplasma. Istas
catoplasma [sic] me furo si imodifincano, poquigno, poquigno
e cada uno si trasfermó in una robba differente.
Uno gagnó as álea e ficó passarinho e pigó avuá chi né os ereoplano.
Algunos inveiz ero quadrupedo e tenia també cada bunito rabo
cumprido (...). Istus intó furo os macaqque; ma disposa fui cabano
os rabbo dos tale e afinale non tenia maise né uno pidacinho (...)
Intó stavo pronto us uominos.
Eh! ma che mascalzoni o Darvino. Non té né vergonha di amintí
p’ra burro! Mas tuttas via as veze dá p’ra genti, vuntá di creditá
inda a legge do Darvino, pur causa che in questo caso nois tudo
tenia o [r]abbo quano ero indo o tempo da griaço do l’Universimo.
Aóra, disposa chi a giá té passato quarantaquattros secolo, cunformo la legge del tavismo, incomincia traveiz di parecê rabbo
p’ra umanitá! No! dice male: – fica maise migliore dizê che
incomincia parecê traveiz os rabbo ingoppa a molheritá. Si! pur
causa che aóra as molhére tê rabbo traveiz!14 (O PIRRALHO, v.
41, 18 maio 1912, p. 13).

A subversão de valores e conceitos observada acima, se
causa riso ao leitor culto, faz avultar, por outro lado, um narrador
nada escolado, mas plenamente satisfeito de si. Cheio de autoridade, Bananére chama Darwin de mentiroso, pretere as lições do
cientista em proveito das do avô, observa impropriedades na teoria
evolucionista – rebatizada com o esdrúxulo nome de “revolução
animal” –, qualificando o inglês, por fim, de “socialista italiano”.
É uma espécie de “samba do crioulo doido” antecipado em cin13

Entenda-se “indo” como a preposição em. Aparecerá também nos textos
“inda”, com o mesmo sentido.

14

A alusão ao “rabo das mulheres” fazia referência à moda da época.
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Figura 3 – Fotocópia da seção “O Rigalegio”, de O Pirralho (v. 95, 14 jun. 1913, p.15)
retocada e reduzida de cópia eletrostática A3, original microfilmado. Notar a inserção de
propagandas – no caso do Bar Barão, em macarrônico. Verificar também as “notas polichália”, parodiando a crônica policial dos jornais. A caricatura de Voltolino, encimando
a coluna, continua retratando bem o espírito da personagem.
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qüenta anos, com direito a uso de paronímia (“cataplasma”) que
mais ridiculariza a falsa erudição afetada.15
É um Bananére nada humilde que ensina com ar professoral ao leitor os grandes temas que movimentavam as discussões
intelectuais. Explicando que o atavismo “é uma robba pela qual
o filho paga o pato pelo que o pai fez”, destrói com pontaria certeira toda as conclusões e fatuidades advindas do conhecimento
ilustrado. Também não hesita em misturar alhos com bugalhos:
temas pouco ortodoxos para os eruditos entram no repertório. E
seu ar doutoral não se inibe ao explicar, por exemplo, que “espírito
não tem cabeça”...

A GROSSURA ADENTRA O SALÃO
DA BELLE ÉPOQUE PAULISTANA
Um dos primeiros efeitos que a invenção humorística do
barbeiro-cronista produz é a sensação de que alguém profana o
lugar sacro – da mesma forma que o Modernismo fez com muito
barulho e propositadamente com menos “psicologia”, em choque
sem abrandamentos, no Teatro Municipal em 1922, recitando estranhos poemas com sapos, regendo música clássica de chinelas.
A diferença é que Juó Bananére se insinuava por entre as
“belas letras”, bem aceito por seu humor, respaldado pela intelligentzia paulista, a quem haveria de servir politicamente. Exemplo
da inserção autorizada de Bananére na intelectualidade belle époque é observado no arrolamento de seu nome para responder a uma
“enquête literária” no mínimo pedante: “será Fradique Mendes um
tipo representativo de vida superior?”. Mantida por alguns meses
n'O Pirralho – uma revista que misturava idéias pré-modernistas
com estratégias da “literatura-sorriso” – , tal enquête contou com
a participação de nomes muito significativos das letras nacionais,
15

Essa tática, comum no estilo de Juó Bananére, deve ser observada daqui
em diante. No primeiro exemplo colocado na “Apresentação”,pode-se notar
a utilização do parônimo “internamente” no lugar de “eternamente”, com
evidente propósito de construir duplo sentido. Exemplos surgirão ao longo do
texto, como “circunferenza” por “conferência”, “corpo indecente” por “corpo
docente”, “abobora” por “abóbada”, “frikçó” por “ficção”, “pequena indole” por
“pouca idade”, “dromedario” por “hebdomadário”, “artiguo difunto” por “artigo
de fundo”.
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como Guilherme de Almeida, Humberto de Campos e Monteiro
Lobato, entre outros. Todos discutiram, levaram a sério o assunto,
como se fosse realmente essencial. Mas Juó Bananére, entrando
convidado na festa, faz a alegria de seus participantes e contraditoriamente prepara a demolição do saber entronizado na elite.
Diz o cronista, com autoridade reconhecida:
Será o Frederico Mendeso un tipo rappresentativo da vita
superiore?
A pergunta inzima non stá bê fetta, pur causa che si podi intendê
di varas maniéra.
Podi sê rappresentativo d’aquillos chi rappresenta inzima du
tiatro, podi sê rappresentativo d’aquillos chi tê rappresentaçó
suciali i podi sê rappresentativo da quillos chi tê inzistenza reale,
aripresentada inzima da a Sucietá.
Rappresentativo inzima du tiatro non é, che io cunheço tuttos
attore i attrice i non tê nisciuno Frederico. (...)
Rappresentativo c’oa representaçó succiali tambê no é, pur causa
chi p’ra afazê a rappresentaçó succiali pricisa andá di intomobile, acumpanhá os interros dos pissoalo impurtanto chi morre,
sê socio do Intomovel-Club, ecc. Tambê non cunheço nisciuno
Frederico nista zona.16
Si a pergunta stá nu urtimo gaso, intó é asniéra di chi fiz a prigunta. Intó non si vê lógo che illo é un personagio da romanzo?
é só a genti lê a “Currispundenza du Frederico Mendeso” p’ra vê
che non pode sê reale un funzionario come illo. Illo non é né o
Duardo Prado, né o Eça ne nada, come quere dizé arguns troxa.
Andove giá si vi un uómo chi cunhece profundamente tuttas
religió do l’Universimo? (...)
Non sendo o Frederico Mendeso un tipo rappresentativo da vita
superiore, quale é na pinió de vostra incellenza o tipo perfeito?
Na migna pinio un uómo p’ra sê perfetto pricisa tê cincos qualidadi: 1.) Non sê molhere; 2.) sê xique e inleganti; 3.) tê talentimo;
4.) sabê p’ra burro; 5.) afazê a barba nu migno saló. (...)
Assi stá poise spricada as gondiçó, segundo a migna balisada
pinió, chi devi tê un uómo p’ra sê un tipo perfetto. Ma tutta guista

16
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Neste parágrafo se observam duas estratégias de humor um pouco mais raras
na paródia do cronista: o pleonasmo (“enterro de gente que morre”) e o duplo
sentido (“zona”).

robba è asniéra, pur causa che un uómo acussi17 non podi inzesti:
é una frikçó (O PIRRALHO, v. 185, 1 de maio 1915, p. 5-6) .

A atividade do intelectual elegante, perdido na ingrata, importante missão de comparar Eduardo Prado a Fradique Mendes
– função do iluminado em meio à sociedade ignara – era reduzida,
assim, a pura “asneira” de “alguns trouxas”. Além disso, Bananére
falava em companhia da intelligentzia: autorizava-se a entrada de
um linguajar do povo nos salões. Não se trata propriamente de um
début da expressão vulgar no ambiente raffiné: é notório na belle
époque o prestígio de uma estilização cabocla, recitável nas elites.
Mas a proposta lingüística de Juó Bananére guardava distância
apreciável em relação ao paternalismo que a norma culta mostrava para com a dicção popular no caboclismo. O narrador culto,
na literatura cabocla, mantém nítida superioridade em relação à
personagem, cujo linguajar era mimetizado. Juó Bananére, em
relação a isso, anula o nome autoral em prol do da personagem,
que assume sua dicção popular e se afirma para além da possível
– e nunca sabida ao certo – erudição do autor.
O Pirralho registrava – quando da primeira saída de Alexandre Marcondes Machado da revista – o êxito da língua de
Bananére junto à tradicional roda de salão e ao homem do povo:
Juó Bananére (...) deixa d’oravante de continuar a sua brilhante
secção até ha pouco com muito garbo mantida na nossa revista.
As Cartas d’Abaixo Piques e depois o Rigalegio, creações suas,
marcaram uma época na nossa imprensa, fazendo um grande
successo, aliás justissimo, devido ao talento mordacissimo e a
fina verve de Juó Bananére.
As cartas de Bananére, no seu engraçadissimo macarronico,
entraram nos altos salões de S. Paulo, recitadas com muita graça
por finas mademoiselles e encheram as ruas nas boccas populares
dos moleques, dos carregadores, dos jornaleiros. Maior aspiração,
não pode ter quem labuta na imprensa (O PIRRALHO, v. 144,
23 maio 1914, p. 11).

A inserção na cultura belle époque – com direito a récitas de
mademoiselles nos salões – de um texto que se prestava à recriação
popular deveria ter seu papel na formação do gosto artístico, cuja
base era uma criação coalhada de “erros” gramaticais, oriundos
da manipulação de dois idiomas.
17

Entenda-se “acussi” ( provavelmente é uma corruptela de così) como assim.
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Do ponto de vista da elite, trata-se de um falar do outro
chamando ao riso, mas que incorpora e mesmo enriquece determinadas características do idioma brasileiro iletrado; um outro que
na belle époque se procurou domar e trazer para o seio da cultura
ornamental. Assim, aparece mais clara a inventividade estilística
do autor, que não realizou, para além de suas possíveis intenções,
simples registro fiel de um dialeto social.
Nesse sentido, Ana Maria de Moraes Belluzzo comenta
que Bananére
(...) teve um ouvido sutil às entonações e expressões italianas que
escutou pelo Belenzinho, [formalizando uma] paisagem sonora
da cidade. Sua linguagem ficava entre o italiano falado em São
Paulo e o português falado pelos italianos. Elaborou, literariamente, uma terceira língua que, não era dialetal, era caricatural
(BELLUZZO, 1979, p. 106).

Acentuando as características menos preocupadas com um
possível registro fiel e documental da linguagem, a citação de
Belluzzo abre portas para continuarmos o entendimento da relação
de Bananére com a cultura letrada.
Ou seja, deve-se estudá-lo também como literato, a fim de
avaliar sua recepção na sociedade que iria conhecer o M
 odernismo.
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Figura 4 – Fotocópia da seção “O Rigalegio”, de O Pirralho (v. 125, 10 jan. 1914,
p. 15) – retocada e reduzida de cópia eletrostática A3, original microfilmado. O
exemplo traz como destaque, além da propaganda em macarrônico, uma notável
exposição de humor-besteirol.
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2 ...POETA...
Se insistem em considerar o renitente Juó Bananére como
decoração de época, pois bem, ele topa qualquer um. Fica ali
de banda, contraponto de riso para aqueles rococós de ferro
lavrado, bigodes pontudos sob o arrebite dos narizes e beicinhos.
Sabe que algum salame acabará por notar seus espalhafatos de
carcamano penetra na festa de granfino. Salame que repetirá
em coro: esse anjo torto anunciará o apocalipse modernista.
(Moacir Ferrari Amâncio)

PARA ALÉM DO VALOR DOCUMENTAL
Vimos anteriormente as dificuldades em explicar a linguagem de Bananére em termos estritamente lingüísticos, o que
se deve à importância muito mais literária que propriamente
documental de sua obra. No entanto, os poucos que a estudaram
valorizaram preferencialmente o último aspecto. Os contemporâneos do autor não fugiram dessa mesma visão. É o que transparece
num significativo artigo sem assinatura em O Pirralho:
São Paulo é uma cidade (até aqui morreu o Neves) onde vivem
italianos, inglezes, allemães, francezes, japonezes e tambem
alguns portuguezes e brasileiros (brancos e pretos), sem falar
nos indigenas, que são muitos: a literatura indigena, a imprensa
indigena (...). Nem todos os literatos indigenas são bugres (...).
Uns são quasi que italianos e allemães pelo parentesco e todos
francezes pelas leituras.
Aqui vive-se a vida intensa, já espelhada na linguagem das creanças (...). Os italianos, isto é as creanças nascidas no Brazil e
no Bom Retiro, não são os únicos a usarem dessas expressões.18
A lingua portugueza, em São Paulo, está se caldeando com
a italiana, medeante taes fussões [sic] vocabulares e muitos
emprestimos de termos da gyria pelos dous idiomas. É o que
explica o successo das Cartas d’abaxo o Piques. Juó Bananére

18

Refere-se a expressões acaipiradas, utilizadas pelas crianças e flagradas pelo
cronista, cuja transcrição total é impossível, devido a danos no microfilme. É
visível somente a expressão “ponhá sentado em riba”.
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é, segundo a chapa em voga, o expoente literario de nossa cultura
(O Pirralho, v. 34, 20 mar. 1912, p. 14).19

O trecho revela apenas um aspecto da obra de Bananére:
dá créditos ao autor por exprimir uma condição local, ser reflexo
das necessidades de um cenário em pura transformação, a exigir
novas formas de comunicação literária.
Nem poderiam ter outra sorte os comentários dos coetâneos
do cronista, pois foros literários e aspectos precursores destes
textos humorísticos somente se apreciam a partir das mudanças
comportamentais da crítica em face das revoluções operadas na
literatura após o Modernismo.
UMA PROSA INTERSTICIAL
NO AMBIENTE PRÉ-MODERNISTA
Não se admite que, em plena belle époque, a obra de Juó
Bananére possa alcançar uma tonalidade, digamos, “acadêmica”.
No entanto, é possível, hoje, visualizar sua inserção na leitura
cotidiana como – chamarei eu – prosa intersticial; ou seja, sem
portar bandeiras de mudança, preparou com outras a recepção
literária do Modernismo, amoldando gostos, imiscuindo falares
do povo, problematizando a própria língua literária brasileira, que
chamava para sua formação as vozes do outro. Não só a voz do
iletrado, já meio domada pelo caboclismo, como a própria voz
“estrangeira”, que contribuía com sua parte para a tradição amalgamante e diferenciadora de nossa cultura. Se tal voz “estrangeira”
carreava consigo uma fonte popular, o papel da literatura de Juó
Bananére se torna ainda mais importante no cenário de mudanças
que se preparavam. Pelos interstícios das grandes obras e acontecimentos literários, a prosa do cronista do Piques se firmava nas
mentalidades e preparava a leitura dos audazes textos modernistas.

19
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Em “Juó Bananére”, necrológio de Alexandre Ribeiro Marcondes Machado
publicado em O Estado de S. Paulo de 23 de agosto de 1933, o principal
mérito artístico do escritor é atribuído ao “aspecto documental da língua” que
magistralmente estilizou. Também Lucena (1984, p. 42) afirma que Bananére
“registrava fielmente a linguagem do imigrante em sua primeira fase”, o que
chega a ser questionável mesmo em termos histórico-cronológicos, pois como
se poderia falar em primeira fase da imigração italiana nos anos dez, tendo
ela iniciado expressivamente de trinta a quarenta anos antes?

Entre os contemporâneos, foi Monteiro Lobato quem registrou a presença insinuante dos escritos do cronista na formação do
gosto literário, se bem que por outra perspectiva: a da formação de
uma literatura regionalista, marca adulta da expressão nacional,
segundo a concepção do autor de Urupês. Mas as observações
são pertinentes:
Esta coisa séria que é a literatura paulista de hoje provém do
chistoso escritor dialetal dO Pirralho! (...) Pode parecer insólita a
afirmação, mas é verdadeira. Foi a pequena literatura do caipira,
de acordo com as pochades ítalo-brasileiras, que invadindo o
mercado jornalístico e livreiro, levando a toda a parte o gosto
da leitura e, provando a possibilidade certa da indústria literária,
sugeriu, animou e promoveu este belo e pujante florescer das
letras (apud MARTINS, 1978, p. 173).20

Mais que aspecto de uma literatura regionalista, a obra de
Juó Bananére prepara, com sua presença marcante no gosto do
público, o advento do Modernismo, na seqüência da década de
20. Nesse sentido, deve-se refletir sobre as facetas da convenção
lingüística do autor: que estratégias literárias continha para acudir
aos anseios de transformação da sociedade e da literatura? Como
o êxito de seus textos configurou o gosto do público às conquistas
modernistas, principalmente de uma camada leitora que amolda
as expectativas de recepção?
A partir dessas questões, uma conceituação literária da língua de Juó Bananére se faz necessária. Veículo de transformação,
em que estaria fundada?
Carpeaux (1958, p. 202-203) explica que se trata de
“mistura intencional de duas línguas para fins parodísticos”, o
macarronismo:
(...) o verdadeiro macarronismo é uma técnica literária que foi
antigamente usada em muitos países, sobretudo no século XVI
e XVII na França, na Espanha e especialmente na Itália, onde
chegou a surgir um grande poeta macarrônico: Teófilo Folengo,
autor de uma epopéia herói-cômica, Baldus, em língua misturada
de italiano e latim, livro que exerceu profunda influência sobre
20

O texto original é da Revista do Brasil, fevereiro de 1921, que hoje não se
encontra disponível para consulta, na Biblioteca Nacional, por se achar atacada
por fungos e imprestável para o manuseio. Além de revelar uma das muitas
dificuldades enfrentadas por este tipo de pesquisa, a lamentável condição
física da revista retrata bem nossa tradição de preservação cultural.
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Rabelais e Cervantes (...) [e] cuja língua é uma sátira tremenda
contra a arrogância dos humanistas latinizados, enquanto o
enredo é um terrível libelo de acusação contra a degeneração
aristocrática italiana.21

A paródia, de fato, marca significativamente a obra de Bananére.
Descobrindo talvez uma novidade para variar um pouco mais suas
estratégias repetitivas, publica seu primeiro poema-paródia em 26 de
outubro de 1912. Trata-se de “As Barbuletta”, produção calcada no
soneto camoniano “Sete anos de pastor Jacó servia”.22 Daí em diante,
a paródia poética se torna comum, por vezes substituindo inteiramente
o espaço das crônicas. Brincando com a tradição e vanguarda literárias,
o trabalho com o texto camoniano chega a ter duas versões: a primeira,
“futurista”; a segunda, “clássica”, em 4 de setembro de 1915:
Sunetto Crassico
Sette anno di pastore, Giacó servia Labó,
Padre da Raffaela, serrana bella,
Ma non servia ao pai, che illo non era troxa nó!
Servia a Raffaela p’ra si gazá c’oella.
I os dia, na esperanza de un dia só,
Apassava spiano na gianella;
Ma o páio, fugino da gumbinaçó,
Deu a Lia inveiz da Raffaela.
Quano o Giacó adiscobri o ingano,
E che tigna gaido na sparrella,
Ficô c’un brutto d’un garó di arara
I incominció di servi otros sette anno
Dizeno: Si o Labó non fossi o pai della
Io pigava elli i lí quibrava a gara.
(O PIRRALHO, v. 201, p. 42; BANANÉRE, 1966, p. 33).
21

Mennucci (1934, p. 168-179) também explica muito satisfatoriamente o tema. Além
da literatura, também a arquitetura usa o termo macarronismo para definir certa
mistura de estilos. Veja-se a citação de Lucena (1984, p. 46-47) sobre o reduto
popular-italiano do Bexiga:
A arquitetura típica dos italianos foi misturada aos modismos da época. A partir
de 1914, as ruas iam sendo calçadas e mostrando fachadas “compoteiras”,
onde traços neoclássicos se misturavam ao barroco colonial, formando o
decantado “estilo macarrônico”.
O termo parece prestar-se bem, portanto, à apropriação de linguagens cultas
por populares, não ocorrendo em relação aos ecletismos cultos.

22
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Publicada em O Pirralho, (v. 63, p. 11). Trata-se de uma pretensa paródia
futurista, não selecionada para La divina increnca.

Nessa data, comemorativa do quarto aniversário da revista,
Bananére divide a cena com Emílio de Meneses, Coelho Neto,
Olavo Bilac, Cornélio Pena, Humberto de Campos e Viriato Correia, entre outros; ou seja, com os mais significativos nomes do
momento neoparnasiano. Aceito como igual na corporação dos
homens de gênio, pelo menos em São Paulo, o cronista do Piques
impunha, com seu êxito popular, acento diferente na lírica dominante. A grossura dos sentimentos contrasta com a aura de fineza
e sutileza clássicas – a reação de Jacó é trabalhar para ganhar
Rafaela, mas com a observação que se faz mais do que imprescindível: ele só não quebra a cara do Labão porque se trata do pai
da amada! Nada mais distante da medida camoniana.
É importante lembrar: Bananére não introduz o cômico na
literatura brasileira recepcionada na elite; apenas lhe dá outra dicção – a popular, mesmo calcando sua obra na presunção erudita.
Situado cronologicamente antes do Modernismo, foi no mínimo
agente fundamental para a aceitação do cômico na literatura dita
“consagrada”. De fato, a comicidade não era fator estrutural de
uma pretensa literatura “séria” até o movimento modernista, que
então impôs o humor como elemento-chave de sua estética. Mas,
antes disso, o ambiente do começo do século já fora propício a
certa profissionalização do homem de letras e, com ela, algumas
possibilidades para as formas de apelo comercial em que o humor
se fazia presente, aliado à linguagem menos preciosista. Afinal,
o jornalismo obrigava a comportamento estilístico flexível. O
resultado da produção textual não era mais privilégio da recepção
individualizada, nas corporações dos iluminados, e sim haurido
pelo homem comum a ler uma crônica no bonde, de volta a casa.
Em contrapartida, o léxico precioso e o estilo retórico cada vez
mais distinguiam a “Grande Literatura”, entronizada na Academia Brasileira de Letras, na tentativa de compartimentalizar uma
arte maior a ser preservada, por uma elite culta, da contingência
a que se via obrigada a adaptar-se. Resultava daí uma literatura
que mantinha sua postura alheia às necessidades diárias, vazada
em linguajar próprio, de casta. Obras como as de Lima Barreto,
que rejeitavam a fatuidade preciosista da linguagem, eram então
relegadas a plano inferior, e somente o Modernismo seria capaz
de valorizá-las. Mesmo um homem de jornal como João do Rio,
cujo estilo leve atendia em muito às demandas do mundanismo
esnobe, embora mantivesse estilo culto e quase pernóstico, teve
dificuldades em impor-se à Academia.
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Por outro lado, a propaganda chamava para si o escritor,
que tirava proveito pecuniário imediato de sua atividade literária.
Olavo Bilac, Bastos Tigre e Emílio de Meneses foram nomes
destacados na produção de peças de propaganda, embrião dos
jingles, que a era da difusão radiofônica iria implantar, juntando
às letras o apelo das melodias.23
No entanto, mesmo as crônicas e os reclamos permaneciam
dentro da graça leve e elegante, sem a rudeza inata ao cômico
iletrado. O mérito de Juó Bananére foi introduzir nessa dicção
por demais preciosista um tom de voz diferente: a do homem do
povo, representado pelo italiano.
NAVALHANDO A LITERATURA
DE PARÓDIA EM PARÓDIA
Tal dicção preciosista foi prato cheio para suas paródias
poéticas, exercitadas após o êxito inicial como cronista de O
Pirralho. Mantendo o tom popular, abriram-se espaços maiores
à recepção de sua linguagem. A partir do jornalismo, pode-se
afirmar que Juó Bananére se tornou fonte literária. E o cronista
sabia disso, conscientemente ou não. La divina increnca consiste
na seleção das melhores peças – na maioria poemas – publicadas
na revista. O espectro culto é amplo: abrindo-se o livro, entra-se
em contato com grandes nomes da literatura – Machado de Assis,
La Fontaine, Poe, Camões e outros. São identificados facilmente
pelo leitor de hoje, se nomes consagrados; do contrário, se desprestigiados pelo tempo, a constatação fica menos evidente, com

23
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Quanto às questões do profissionalismo e do humor nos escritores da belle
époque, consultar Broca (1956), Fortuna (1991, passim) e Vieira (1986, p.
10).

Figura 5 – Fotocópia da seção “As Cartas d’Abax’o Piques”, de O Pirralho (v.
170, 16 jan. 1915, p. 6) – retocada e reduzida de cópia eletrostática A3, original
microfilmado. Falando sobre o alcoolismo, Bananére define um conceito exemplar: “O arcoolismo é a scienza chi studia os páu d’acua. A genti (...) diz chi
um camerata é un arcoolisimo guano istu camerata bébi né si non quére bibê”.
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uma conseqüente perda de sabor cômico.24 Em suas criações mais
inspiradas, é notória a corrosão que opera nos estilemas codificados
da escola neoparnasiana:
Amore co Amore Si Paga
Pra Migna Anamurada
Xinguê, xigaste! Vigna afatigada i triste
I triste i afatigada io vigna;
Tu tigna a arma povolada di sogno,
I a arma povolada di sogno io tigna.
Ti amê, m’amasti! Bunitigno io éra
I tu tambê era bunitigna;
Tu tigna uma garigna di féra
E io di féra tigna una garigna.
Una veiz ti begiê a linda mó,
I a migna tambê vucê begió.
Vucê mi apisô nu pé, e io non pisé no da signora.
Moltos abbraccio mi deu vucê,
Moltos abbracio io tambê ti dê.
U fóra vucê mi deu, e io tambê ti dê u fóra.
(BANANÉRE, 1966, p. 17; O PIRRALHO, v.186, 8 maio 1915, p. 5).
24

Identifiquei os seguintes autores e poemas parodiados em Bananére (1966)
– quando possível indicadas as referências da literatura-modelo:
• Álvares de Azevedo: "Tristezza" ("Lembrança de Morrer"), p. 47;
• Camões: "Sogramigna ("Alma minha, gentil que que partiste), p. 26; "Suneto
Crassico" ("Sete anos de pastor Jacó servia"). p. 33;
• Casimiro de Abreu: "Os meus Otto Anno", p. 39-42;
• Castro Alves: "Boa Notte Raule!" ("Boa Noite"), p. 31-32; "O Varredore da
Rua" ("O Gondoleiro do Amor") p. 50-51
• Gonçalves Dias: "Migna Terra" ("Canção do Exílio"), p. 14;
• Guerra Junqueiro: "O Gazúa i a Polizia" ("A Caridade e a Justiça"), p. 34-36;
"A Greaçó da Igla Francesca" ("O génesis"), p. 37-38;
• La Fontaine: "O Gorvo i o Raposo", p. 12-13; "O Lobo i o Gorderigno", p. 1920: "O Molero, o seu Figlio i o Burrigno", p. 52-54; "A Cigarra i a Furmignia",
p. 134-136;
• Machado de Assis: "Círgolo Vizioso", p. 11;
• Olavo Bilac: "Amore co Amore si Paga" (“Nel Mezzo del Camin”; p. 17, : "Uvi
strella" ("Ora (direis) ouvir estrelas"), p. 30;
• Poe: "O Gorvo", p. 27-28.
• Raimundo Correia: "As Pombigna" ("As Pombas"), p. 29; "Sunetto Futurissimo"
("Mal Secreto"), p. 133
• "O Studenti du Bó Retiro" ("O Estudante Alsaciano"), p. 23-24.
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Analisando essa composição, Trajano Vieira ressalta com
argúcia uma característica: a “tradução expressionista” do poema
original (VIEIRA, 1986, p. 11). Através do exagero, ao espalhar
por todo o texto os quiasmos que Bilac emprega apenas na primeira estrofe de “Nel Mezzo del Camin...”, Bananére violenta a
expectativa normal do público leitor da época, que vê desauratizada
a técnica compositiva do poeta acadêmico. Isso é ressaltado pela
substituição dos grandes temas existenciais, dramáticos e universais de uma literatura nobilitada. Aparecem agora os tratamentos
da realidade contingente e banal, que a linguagem estropiada do
italiano introduz na composição literária.
Mas também são trabalhados registros de poetas populares que utilizavam um arsenal de erudição burguesa. Catulo da
Paixão Cearense é alvo de paródia em “Luar do Sertão”. Trata-se
de um poema (“Ao Luar”) em que literalmente se arrasa com a
sabedoria erudita ou pseudo-erudita, numa dessacralização do
lirismo romântico-parnasiano construído sobre léxico e prosódia
burgueses. Observe-se o texto:
Si a lua nace
Atraiz da gaza du Mauriço,
Mais parece um quejo suisso
Pelo çeu adisparado.
Ai che vuntade di cumê illa intirigna
Bê mixida cun farigna
I misturada cun melado.
Non à cosa mais bôa,
Do que a lua andano atôa...
Istus mocigno,
Chi anda aí bê vistidigno,
Non s’importa con a lua,
Non faize gazo do luar,
Inguanto o Gorreia
Nistas rua abandonada,
Fica té di madrugada
Con a lua a passiá.
Non à cosa mais bôa,
Do che a lua andano atôa...
Nada mais triste
Non tê in Zan Baolo intêro
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Doche uvirsi o vassorêro
A vassora alunziá...
Parece até
Quano tê lua, a migna gatta
Afazeno serenata
Na parede du quintar.
Non à cósa mais bôa,
Do che a lua andanó atôa...
Ai chi mi dera
Chi o meu urtimo sospiro
Fosse là nu Bó Ritiro,
I o meu tumbolo tambê.
Ficà p’ra sempre
Giunto das italianigna
Cada quar mais bunitigna,
Maise bó non podi avê...
Non à cosa mais bôa,
Do que a lua andano atôa...
(BANANÉRE, 1966, p. 63-64).

A análise dos elementos lingüísticos é essencial para o
efeito final de subversão de valores, principalmente quando se
sabe que a canção, originariamente, possui empolação típica
daquela “eloqüência balofa e roçagante”25 de influxo parnasiano,
inserida embora em contexto de extração popular. Os motivos do
caboclismo de Catulo – a paisagem, a saudade, o amor e caridade
divinos, o ideal do coração – são substituídos por outros mais baixos para os padrões da moralidade burguesa. Os nobres coração e
cérebro cedem espaço para as prosaicas regiões ao sul do esôfago,
irremediavelmente marcadas pelo império da necessidade. A lua,
por exemplo, não fala mais ao coração, mas “parece um queijo
suíço” a ser comido com farinha e melado.
Da mesma forma, “a canção que é a lua cheia a nos nascer
do coração” substitui-se pelo ruído da “gata fazendo serenata na
parede do quintal”; o cio animal desnobilita de vez a proposta
lírica, num apelo ao grotesco.
Além da paródia poética, a linguagem utilitária do tratamento formal, retoricizada ao máximo na época, mereceu a atenção de
25
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A expressão é de Paulo Prado, em seu texto “Poesia Pau-brasil”, que prefacia
o livro Pau-brasil, de Oswald de Andrade.

Figura 6 – Fotocópia da seção “As Cartas d’Abax’o Piques”, de O Pirralho (v.
205, 30 out. 1915, p. 12) – retocada e reduzida de cópia eletrostática A3, original
microfilmado. Obra-prima de Juó Bananére, contrasta com todo o conteúdo do
jornal, que ostentava na capa um Bilac, desenhado por Voltolino, como um Dom
Quixote; na página 4 um artigo exaltando a fundação do Centro Nacionalista; e
na 5 um poema do próprio Bilac, “A Morte de Orpheu”.
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Bananére. A começar pela própria personagem, que em diversas
oportunidades finda suas cartas apelando para as fórmulas batidas:
“suo griato”, “con tutto as stima c’ua consideraçó” são desfechos
usuais, por vezes acrescidos de um canhestro “rigumendaço p’ra
famiglia”. Ficam assim expostos ao ridículo tanto o registro parodiado como quem o emite. Na literatura brasileira não faltam
passagens antológicas desse tipo de humor, muito cultivado na
primeira fase modernista, preocupada em dessacralizar e desmistificar a linguagem doutoral. Tomem-se os exemplos de Minão da
Silva, em Memórias sentimentais de João Miramar; do “mulato
da maior mulataria”, que faz o discurso para o Cruzeiro do Sul/
Pauí-Pódole, e do estudante que fala sobre a capota de um automóvel quando os irmãos procuram rastro de tapir em frente à
bolsa de mercadorias de São Paulo, em Macunaíma; e da ordem
do dia do sargento-inspetor Aristóteles Camarão de Medeiros no
conto “Tiro-de-Guerra nº 35”, de Brás, Bexiga e Barra Funda.
(ANDRADE, O., 1978d, p. 55 ; ANDRADE, M. 1978b, p. 114115, 125-126 ; MACHADO, A., 1978, p. 21-22).
A mesma retórica batida serve de tema ao “discurso de sobremesa” supostamente pronunciado por um intelectual – médico
e literato – da época, no casamento da filha do barbeiro, Grumeligna, com Carluccio.
Crescê i murtiplicá! diceva Salomone! E questa é una régola
molto milantroppica, pur causa che si non tenia ella o mondo
già tenia cabado. Si cabava, o mondo, porca miseria! Né io tenia maise genti p’ra curá né o nostro phitrió Juó Bananére non
puteva maise fazê as barba p’ra ninguê e aóra tuttos nois tenia
di murrê di fame.
Crescê i murtipricá! dissi Bonifacio VIII (ottavo) p’ru ré da mia
terra quano illo si casó c’oa sua molhére. Se illos non crescia i
non murtipricava, quano era nu fino du anno non sapevo quanto
tenia gastado e aóra o popolo faceva a rivoluçó e butava illos
p’ra baxo (O PIRRALHO, v. 50, 20 jul. 1912, p. 7).

Citações-penduricalho, anaforismo fácil, léxico inadequado,
explicações desnecessárias, créditos errados: utilizando as táticas
do pedantismo, ridicularizando a ostentação de uma cultura-de-pacotilha para os discursos da moda, Bananére atingia a elite
arrogantemente enfatiotada à européia, construtora de um ideal
de “Civilização” completamente estranho à tradição elaborada em
nosso período colonial, em que o peso da cultura popular – parti-
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cularmente a negra – era enorme. Nesse sentido, algumas de suas
produções mereceriam figurar entre os campeões da demolição
cultural da belle époque europeizante. Tal como Lima Barreto,
que utilizara a linguagem e sua crítica para desmoralizar o ethos
“civilizatório” das elites, Bananére produziu obra em que uma
nova expressão lingüística ajudava a aprofundar os contrastes do
Brasil. Veja-se, para tanto, um trecho do poema “Migna Terra”:
Na migna terra tê parmeras
Dove ganta a galligna dangola;
Na mingna terra tê o Vapr’elli26
Chi só anda di gartolla.
(BANANÉRE, 1966, p. 14).

Creio ser legítimo interpretar no excerto: o cronista do
Piques ensaiava aquilo que Oswald de Andrade inscreveria como
uma de suas metáforas-chave no “Manifesto da Poesia Pau-Brasil”
– “uma cartola na Senegâmbia”27 (ANDRADE, O. 1978a, p. 5).
Sintomaticamente o autor de Miramar esteve ligado ao
nascimento do então fenômeno Bananére – lembre-se que foi o
criador de Annibale Scipione, substituído a seguir pelo cronista
do Piques – e à percepção de que o Brasil era um cadinho no qual
se processava mistura étnico-cultural impressionante, carente de
valorização e legitimação artísticas, dado o ambiente de imitação
cultural. Vera Maria Chalmers relata que uma semente do trabalho
oswaldiano em relação a tal percepção se entrevia, à época de O
Pirralho, na aproximação do escritor com o grupo de “O Minarete” de Monteiro Lobato e Godofredo Rangel, entre outros – já
em sua fase de declínio:
Um costume deles é ir ao circo de cavalinhos ver as pantomimas
“Guerra de Canudos” e “Guarani”. Entusiasmam-se com o Cabo
Roque, ou o Macambira, ou o “imorredouro” Carlos Gomes.

26

Alusão ao professor Spencer Vampré (1888-1964), jurista e professor da
Faculdade de Direito de São Paulo. Escreveu livros jurídicos desde 1914,
pertenceu à Academia Paulista de Letras e ao Instituto Histórico e Geográfico
de São Paulo. Figura representativa da cultura bacharelesca e da elegância
da época (MENEZES, 1978, p. 1688).

27

No manifesto, a referência dirige-se a Rui Barbosa, outro modelo de erudição
européia em meio aos trópicos (ANDRADE, O., 1978a, p. 5).
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Ceci é mulata, Peri é italiano e faz um índio completamente
macarrônico (CHALMERS, 1976, p. 49).28

A cultura do circo – com seu mundo carnavalizado, expressão da veia popular que se entroncaria nas teses e práticas literárias
dos eruditos modernistas – deve ter marcado bastante Oswald de
Andrade. Do macarronismo circense ao jornalístico teria sido um
passo lógico. Em 1911, ao fundar O Pirralho, típico semanário
ilustrado da belle époque – como Fon-Fon!, O Malho, Careta e
outros –, seu público-alvo era a camada abastada da população. O
conteúdo da revista atendia às expectativas gerais dessa faixa de
público, mas destacava-se nele o traço humorístico. Não somente
um humor calcado na finesse, padrão de época, e no comentário
basicamente irônico, como os que Olavo Bilac fazia com sucesso
sob o pseudônimo Fantásio, na imprensa carioca; sem violência,
O Pirralho tendia às técnicas do humorismo popular, com as tiras
de Voltolino,29 famoso caricaturista da época, e os textos macarrônicos. Além da italiana, existiam colunas fixas em linguagem
macarrônica alemã (“O Biralha – xornal alemong”), bem como a
“Correspondência da Xiririca”, em linguajar caipira, escrita por
Cornélio Pena. De todas, foram “As Cartas d’Abax’o Pigues” que
alcançaram maior sucesso popular. Parodiavam uma linguagem
familiar ao paulistano, embora ainda de um outro – estrangeiro,
afinal. A imitação da língua alemã era mais “dura” – tinha como
base uma atitude antigermânica peculiar ao ambiente pré-guerra – e
distante do cotidiano de São Paulo. Isso talvez explique o êxito e
a permanência da seção do barbeiro-cronista e o relativo fracas28

A propósito do espetáculo circense e seus aspectos de “macarronismo
cultural”, que tanto importaram aos modernistas, algumas lembranças pessoais
me surgem. Lembro-me de meu pai comentar que, pelos idos de 30 ou 40,
durante a Semana Santa – ocasião na qual, em sinal de respeito, substituíamse as atividades normais do circo pela cena do drama da Paixão –, o famoso
palhaço Arrelia interpretava nada mais que Jesus Cristo. No entanto, era muito
difícil para o espectador mais perspicaz conter o riso quando Arrelia, com
todos seus tiques de palhaço consagrado – uma boca e uma entoação tão
molengas quanto às de Grande Otelo -, voltava os olhos para o alto e subvertia
o momento máximo da cristandade ao dizer o “Pai, perdoai, eles não sabem
o que fazem”. Esse macarronismo, com outras conotações, ganha espaço
hoje na produção erudita (seria pós-moderna?), espicaçando e estranhando
o receptor. Lembro Denzel Washington, por exemplo, que recentemente
interpretou o shakespeariano Dom Pedro de Aragão, no filme de Kenneth
Branagh, Much Ado about Nothing (“o que esse negrão está fazendo aí?”).

29

Para a dimensão da obra pictórica de Voltolino no ambiente pré-modernista,
consultar Belluzzo (1979, passim).

64

Figura 7 – Fotocópia da seção “Sempr’Avanti!!...”, de O Queixoso (v.4, 29
jan. 1916, p. 23) – retocada e reduzida de cópia eletrostática A3 de microfilme,
original em 220 x 300 mm. Destaque para o estilo besteirol, a paródia da linguagem policial na imprensa e a crítica política. Desta, a melhor está sob forma de
propaganda eleitoral e tem como alvo José Brasil Paulista Piedade, “coronel” da
Briosa, político fisiológico da época, que mereceu de Bananére a justa perífrase:
“gandidato cronico de tuttas inleço”. A caricatura de Voltolino exacerba o lado
bravata da personagem.
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so da que utilizava a imitação germânica. Quanto à linguagem
caipira, estava destituída do caráter de novidade, fruto que era da
cultura literária sedimentada com o caboclismo. Finalmente, para
a explicação do sucesso, cabe o talento individual de Bananére,
explorando sua linguagem para além do caráter simplesmente
mimético, ao estilizar o desvio da norma culta via expressão italianada. A aceitação foi geral; e se todo o público ria, incluía-se aí a
elite. E a elite ria de si mesma e do povo, com o qual contrastava.
VIESES DE UM HUMOR ETNOCÊNTRICO
Rir do outro é rir da inconsciência ante as atitudes por ele
tomadas. Essa é mais uma chave para o entendimento do humor de
Juó Bananére. Sua classificação permanece árdua, principalmente
se as estratégias utilizadas forem cotejadas com o que se produzia
na época. Mas, afinal, que riso novo se abre, tão singular?
O riso pode ser interiorizado ou explícito. Neste caso, é
notório que o Modernismo, na literatura brasileira, tenha valorizado o riso explícito como instrumento dotado de poder crítico.
A personagem Bananére protagoniza causa de riso explícito e
múltiplo. Ri-se da ignorância do italiano seguríssimo de si; ri-se da
cultura dessacralizada; ri-se da postura de alguém que se pretende
“gandidato á Gademia Baolista de Letras”, mas que é inapto para
isso. Antecipando-se à corrosão modernista mediada pelo humor,
Bananére é um dos inauguradores da graça bruta, sem floreios
intelectuais, calcada no exagero deformador, mais cômica, menos
irônica ou espirituosa. Distorcendo os objetos pela paródia, Juó
Bananére os caricaturava.
Podemos ver indícios desse humor caricatural, trabalhado
de maneira diferente, na obra de Lima Barreto. Nela, o humor
sempre está harmonizado à sua vontade escancarada de questionar
o sistema, desnudando-lhe as mazelas. Suas crônicas atestam isso;
e nos textos em que envereda claramente para o ficcional, tenham
eles forma de crônica, conto ou romance, parece mais contundente
seu pendor humorístico, seja ele bem ou malsucedido. Tomem-se como exemplos Numa e a ninfa, Aventuras do Dr. Bogoloff e
parcialmente as crônicas de Bruzundangas e Coisas do reino de
Jambon, sem enumerar seus antológicos contos, adaptados para
cinema e televisão devido ao elevado potencial cômico, sempre
direcionado para uma visão pessimista do ser humano.
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Nesse sentido, a comicidade de Lima Barreto se traduz pela
falta de sutileza de quem tenta explícita, ressentida e desesperadamente denunciar a podridão social. Quebra uma tradição que
se vinha impondo em nossa literatura, graças talvez ao alcance
da obra machadiana, da comicidade irônica, à inglesa, que, se
também desvendava de maneira magnífica a falsidade do ser humano, prestava-se ao jogo de cena do mundanismo belle époque.
A primeira fase modernista optou por humor mais franco, pronto
a atuar no desmantelamento da linguagem e dos padrões de nossa
tradição literária. Nesse intervalo entre o prestígio do irônico e o
renascimento do cômico, aparecem autores tão diferentes como
Lima Barreto e Juó Bananére que, sem desprezarem o primeiro
aspecto, enriqueceram brilhantemente o segundo.
Embora as diferenças pareçam sutis, é importante realçá-las.
Segundo Bergson (1983, p. 68), há distância grande entre humor
e ironia, pois esta é alcançada enunciando-se
(...) o que deveria ser fingido e acreditar ser precisamente o que
é. (...) Ora, pelo contrário, se descreverá cada vez mais meticulosamente o que é, fingindo-se crer que assim é que as coisas
deveriam ser. É o caso do humor. O humor, assim definido, é
o inverso da ironia. Ambos são formas da sátira, mas a ironia
é de natureza retórica, ao passo que o humor tem algo de mais
científico. Acentua-se a ironia deixando-se arrastar cada vez
mais alto pela idéia do bem que deveria ser. Por isso a ironia
pode aquecer-se interiormente até se tornar, de algum modo,
eloqüência sob pressão. Acentua-se o humor, pelo contrário,
descendo-se cada vez mais baixo no interior do mal que é, para
lhe notar as particularidades com mais fria indiferença.

Para Bergson (1983, p. 68), há também a diferenciação
fundamental entre cômico e espirituoso: “Será cômica talvez a
palavra que nos faça rir de quem a pronuncie e espirituosa quando
nos faça rir de um terceiro ou de nós.”
Se o espirituoso tem consciência de si e o cômico não,
observam-se no Juó Bananére tão bem-sucedido no início do século, em São Paulo, vários motivos para o riso que estariam em
tensão entre as duas categorias de Bergson. Em primeiro lugar,
ri-se do italiano ignorante inconsciente de sua grossura e de seu
ridículo pretensioso. É também fruto de um espontaneísmo, com
toda a característica de reflexo inconsciente, a introdução de palavras italianas, particularmente nos motivos emocionais (“porca
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miseria”, por exemplo). Por outro ângulo, ri-se do espirituoso autor
a ocultar-se sob a máscara Bananére, que ridiculariza a cultura e
a política; o autor erudito consciente de sua atitude e talvez de
sua superioridade, que é a do leitor, em última instância. Abre-se,
no entanto, a percepção para outras falas e contextos, em que é
possível a expressão fora dos requintes normativos de um estilo
de casta.
Volto a cotejar o “gandidato á Gademia Baolista de Letras”
com o “anjo torto” da belle époque, suas comicidades características: enquanto Lima Barreto se preocupou intencionalmente em
“desafinar o coro dos contentes”, Juó Bananére cantarolou com
seus felizes membros, fazendo-os rir do outro. Paradoxalmente,
o riso vai tornando-se crítico para com as atitudes de uma própria
arte admitida como verdadeira, única, maior.
Enfim, Juó Bananére cantarolou, sim, naquele coro. Mas
em segunda voz, variando e brincando em tom menor.
UM TEXTO MENOR?
De fato se percebem na obra do autor da Increnca certas
características que Deleuze e Guattari estabelecem para a conceituação de literatura menor. Dizem:
Uma literatura menor não é a de uma língua menor, mas antes a
que uma minoria faz em uma língua maior. (...)
Quantas pessoas hoje vivem em uma língua que não é a delas?
Ou então nem mesmo conhecem mais a delas, ou ainda não a
conhecem, e conhecem mal a língua maior da qual são obrigados
a se servir? Problema dos imigrados, e sobretudo de seus filhos.
Problema das minorias. Problemas de uma literatura menor, mas
também para todos nós: como arrancar de sua própria língua uma
literatura menor, capaz de escavar a linguagem e de fazê-la seguir
por uma linha revolucionária sóbria? Como tornar-se nômade
e o imigrado e o cigano de sua própria língua? (DELEUZE,
GUATTARI, 1977, p. 25, 30).

O que o cronista do Piques realizava não era propriamente
um exercício engajado, quer na proposta de novas estratégias
da arte, quer na defesa de minorias. Nem de longe se pense que
Juó Bananére tenha aberto espaço de resistência e expressão da
cultura dos imigrados. Questiona-se mesmo uma pretensa docu68

Figura 8 – Fotocópia da seção “Sempr’Avanti!!...”, de O Queixoso (v. 8, 6 abr.
1916, p. 11) – retocada e reduzida de cópia eletrostática A3 de microfilme,
original em 220 x 300mm; no alto da seção apresenta por engano a indicação
de edição 9. Destaque para o “servizio tiligrammico”, outra fonte discursiva
predileta na paródia de Juó Bananére.
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mentalidade de sua linguagem. No entanto, no cenário brasileiro
em que determinada dicção da língua portuguesa era dominante na
literatura e tida como única habilitada a veicular a arte, apresentou
nova proposta, calcada no falar de uma minoria; uma estilização
que, sem utilizar italiano ou português puros, problematizava uma
recepção uniformizada do que se entendia por arte. E a linguagem
de quem era ao mesmo tempo outro e brasileiro brincava com a
seriedade das formas canonizadas.
Apesar de escrita por um membro da elite cultural, a prosa
macarrônica de nítida fonte popular não deixa de apresentar a
“linha revolucionária” de que nos falam Deleuze e Guattari. O
popular, no caso, irrompe sem floreios, graças, sinhazinhas e ioiôs de iaiás. Para além de suas intenções políticas, contingentes,
uma voz nova aparecia e pedia espaço. Mesmo que fosse objeto
de gozações. Mesmo que não fosse expressa por um membro da
comunidade falante mais próxima do idioma estilizado. Mesmo,
enfim, que não fosse “autêntica”, fruto dos artistas populares, mas
apenas veículo para a comicidade.30 Tentar captar qualquer veia de
autenticidade popular em Juó Bananére é a mesma atitude de verificar anacronicamente a falta da negritude nas poesias paternalistas
de Castro Alves. Se a linha cômica do cronista do Piques pode
ter criado imagens do povo – através de uma suposta perspectiva
elitista do autor Marcondes Machado, em que Juó Bananére seria
apenas um palhaço a mais da burguesia letrada – teve o mérito
de introduzir na recepção burguesa uma voz até então silenciada,
cheia de desvios em relação à expressão culto-normativa.
Estava, enfim, em O Pirralho, notadamente na seção de
Bananére, lançada a semente da “contribuição milionária de todos os erros” (ANDRADE, O., 1978a, p. 6), não ao estilo de um
regionalismo caboclo paternalista, que imperou na belle époque,
mas assumindo prosódia atípica em relação ao falar bacharelístico,
índice da hegemonia cultural burguesa aristocraticizante.
O exercício lúdico vai adquirindo mais tarde um valor programático contra a sintaxe portuguesa da língua literária nos manifestos
de Oswald de Andrade: como falamos, como somos. À imitação
do “falar difícil” do bacharel, junta-se a lição do “português
errado” do povo, o macarrônico, a língua arcaica dos cronistas
30
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Essa “autenticidade” sem dúvida seria registrada numa obra popular de vulto
como a de Adoniran Barbosa, que bem mereceria trabalho próprio. Ver, nesse
sentido, Paes (1985, p. 260-264).

e o tupi da época da descoberta, depurados pela sintaxe sem fios
da escrita simultânea do telégrafo (CHALMERS, 1976, p. 47).31

E, da cultura, ri-se não apenas das formas tradicionais como
também dos modismos – veja-se o futurismo, palavra-ícone e generalizadora da arte de vanguarda, caricaturada em vários trechos
de La divina increnca, seja no excerto dos “Crimos Celebros”, já
citado, seja em poemas como “Sunetto Futuriste”, “Elli”, “Os Óglio
da Marietta”, “Sunetto Futurissimo” e “Otro Sunetto Futurissimo”
(BANANÉRE, 1966, p. 18, 25, 132, 133, 138).
Mas a desconstrução do futurismo levada a termo por Bananére não possui a mesma força daquela que opera na tradição
cultural. O futurismo, tomado como palavra-chave rotulante de
todo um fervilhamento artístico que atacava padrões decantados e
cristalizados da arte clássica, é enfocado sempre pelo que suscita
de estranhamento, sendo encarado por uma faceta de esquisitismo
grotesco. As técnicas específicas do futurismo propriamente dito
permanecem intocadas, talvez por desconhecimento do próprio
autor, que se contentaria em parodiar o que ignorava ou o que lhe
vinha à percepção mediado pelo senso comum avesso às mudanças.
Como exemplo de sua atitude para com o “futurismo”, veja-se o
poema “Os óglio da Marietta”, cujo subtítulo é exatamente “sunetto futuriste”:
Os ôglio da Marietta mia afidanzata
Apparece dois garvó
Che briglia inda a scuridó
Piore dos ôglio di una gata.
Quano illa vai afazê una passegiata
Giunto co suo ermó,
Io vó atraiz della come un ladró
P’ra arrubá unas ôgliata.
Palavra di Juó Bananére
Chi os óglio da Marietta
Sô duos grandi çaçino.
Pur causa dellis io apasso o dia intére
Sentado inzima a sargetta
Co goraçó baténo come um çino!
31

A autora tem em vista no comentário a produção literária de Oswald de Andrade.
Reforço aqui, no entanto, meu ponto de vista: a paródia de Bananére já estava,
conscientemente ou não, imbuída das propostas modernistas. (1976, p. 45)
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O simples uso de uma forma canônica – o soneto – já evidencia desconstrução calcada naqueles aspectos mencionados.
Talvez fosse instrumento de crítica a uma intensa falação sobre
algo ainda não bem compreendido, o que é muito comum na elite,
em torno de palavras-chave. Assim, estaria justificado que alguém
intencionado de “futurismo” compusesse um soneto! O abuso para
o grotesco, para o ridículo e pouco sublime acaba por uniformizar
as paródias de Bananére, homogeneizando sua produção em termos de crítica cultural. A paródia macarrônica da literatura culta
– tradicional ou supostamente de vanguarda – e popular insere-se
no contexto da caricatura, como já se disse.
E foi justamente a caricatura, marcando anos de produção
de Juó Bananére, que suscitou os mais vivos questionamentos em
relação aos valores que poderia ter representado, aos discursos
que acobertou e ao papel que desempenhou na cultura brasileira
da Primeira República. Essa análise, no entanto, somente pode
ser efetuada depois de um maior conhecimento das circunstâncias
culturais e políticas que cercaram o aparecimento do barbeiro do
Piques.
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3 ... I GIURNALISTE.
Io dexo o vita come um tirburêro,
Chi dexa as ruas sê cavá frigueiz;
Come un pobri d’un indisgraziato,
Chi giá ando na Centrale arguna veiz.
Come Gristo chi fui grucificato,
I assubí p’ru çêu como un rojó!
Só levo una sodade unicamente:
É du chopigno lá du Bar Baró.
Só levo una sodades – d’una sombra
Che nas notte di inverno mi cubria...
Di ti – ó Juóquina, goitadigna,
Che io amatê con tanta cuvardia.
Discançe migna cóva lá nu Piques,
N’un lugáro sulitario i triste,
Imbaxo d’una cruiz, i scrivan’ella;
- Fui poeta, Barbiere i giurnaliste!
(Juó Bananére)32

OS COMEÇOS E OS FINS
O acompanhamento da evolução de “As Cartas d’Abax’o
Pigues” e dos fatos a ela relacionados pode fornecer subsídios
importantes para a análise da recepção da coluna junto às camadas
cultas e iletradas. É importante também deslindar o tipo de discurso
ideológico que poderia se ocultar através da voz italianada que se
manipulava no seio da burguesia paulista.
Iniciadas no segundo número de O Pirralho, em 19 de
agosto de 1911, com a assinatura de Annibale Scipione, foi, no
entanto, com Juó Bananére que “As Cartas” (ver fig. 2) começaram
a entrar na “boca do povo”. Isso fica atestado pela insistência de seu
nome nas citações dos editoriais, além do próprio desenvolvimento
da coluna, que vai ganhando cada vez mais espaço, acabamento
artístico e atenção dos patrocinadores. Na pena de Alexandre
32

O Bar Barão estava situado na região central de São Paulo, na Travessa do
Comércio (BANANÉRE, 1966, p. 139). Quanto ao “assassinato da Joaquina”,
ver item 1 desta parte, seção “Uma língua enriquecida de erros”, e o “Anexo”.
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Figura 9 – Fotocópia de anúncio publicitário de La divina increnca, publicado
em O Queixoso (v. 2, 23 dez. 1915, verso da contracapa) – retocada e reduzida
de cópia eletrostática A3 de microfilme, original em 220 x 300 mm. Notar a
inserção popular do livro – que anuncia poemas já conhecidos dos leitores – a
ser comercializado nas próprias ruas, por vendedores de jornais.
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Marcondes Machado, a escrita engraçada mas simplesmente mimética de Annibale Scipione ganha estilo. O uso da paronímia,
antes comentado, e da linguagem cartorial parodiada já se revela
em sua segunda colaboração:
Lustrissimo Redattore du Piralho.
Come tutto o mondo parla da a importancia do garonelo Piadade,
por causa que o sopradetto garonello é o commandante generalo
do inzercito chiamato da “sguardia nazionale”, resolvi da pigá
una circunferenza inzima d’elle (O PIRRALHO, v. 11, 21 out.
1911, p. 10, grifo meu).33

Ao final das cartas ao “lustrissimo redattore”, uma despedida retórica começa a ganhar vulto. Em 28 de outubro de 1911,
Bananére utiliza um tradicional “suo griato”. Tomando gosto, vai
empolando cada vez mais. Em 11 de novembro, acrescenta: “do
griato c’ua cunsideraçó”. Em 6 de dezembro de 1912, a despedida
evoluíra para um absurdo “con tutto o a stima c’ua consideraçó, il suo griato/Rigumendaçó p’ra famiglia”. E assinava: “Juó
Bananére, capitó-tenente inda a Briosa”. Vale lembrar que seus
indefectíveis “postescrittos” fechavam com um interessante “io
tambê” – ou “anch’io” – talvez por economia de assinatura, porém
marcando a chancela autoral de suas cartas.
Tal criatividade caiu em cheio no gosto do público. Suas
paródias – em largo sentido: de poesia, de linguagem retórica, do
comportamento enfatuado, do trato político – “fizeram a delícia

33

Nesse trecho, aparece uma das vítimas prediletas de Bananére e de toda
uma facção política de São Paulo: o “coronel” José Brasil Paulista Piedade.
Chefe da Guarda Nacional em São Paulo, de seu escritório na Praça da Sé
encaminhava o expediente para o Ministério do Interior e Justiça, propondo
nomeações e promoções (PENTEADO, 1962, p. 198). A Guarda Nacional
foi sustentáculo da política oligárquica e fonte do erário, ao vender patentes
militares que motivaram o nome coronelismo para designar determinada
estrutura política escorada nos currais eleitorais de latifundiários que, via de
regra, ostentavam a patente de coronel da Guarda Nacional. A corrupção
inerente a tal sistema, o despropósito militar de sua existência e sua mera
importância política motivaram ataques dos setores progressistas e liberais,
entre eles O Pirralho com Juó Bananére.
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dos paulistanos da época”, nas palavras simples e bem definidas
de Jacó Penteado (1962, p. 48).34
Citado com certa constância nos editoriais da revista, Juó
Bananére, em 1º de março de 1913, substitui as “Cartas” por
uma seção mais complexa, “O Rigalegio”. Intitulava-se “organo
independentto do Abax’o Pigues i do Bó Retiro” e “proprietá da
Sucietá Anonima Juó Bananère & Cumpaia”.
Abria-se uma fase de humor em que o alvo era cada vez
mais variado, incluindo as pessoas gradas da época e os diversos
tipos de discursos consagrados, como o jornalístico, o literário,
o da prática política e o do bacharel. Não à toa esse “dromedario
inlustrato” tinha como lema “anarchia, sucialismo, literatura, vervia, futurismo, cavaçó” (ver fig. 3 e 4). A massa de coisas sérias
era colocada em liquidificador pela comicidade do “redattore e
direttore” Juó Bananére. Não impressionado com a conspicuidade
das verdades com que iria lidar, a “redaçó i ficina” do “dromedario
inlustrato” era no “Largo do Abax’o Pigues pigado co migatorio”.
No seu primeiro “experiente” (expediente), o “Rigalegio” bem definia a tática de seu humor: “A divisa do Rigalegio é ANARCHIA
i FUTURISMO i tê comme programma insgulhambá com tuttos
munno sê distinço di grasse”.
Vivia-se a “Paulicéia Sgugliambada”.
LIQUIDIFICADOR DA GRAÇA
Aparece aí uma característica nova do caráter precursor deste cronista de São Paulo: a gozação indiscriminada, a metralhadora
giratória a compor a auto-imagem de um tipo “que não leva nada
a sério” – e que parece uma necessidade orgânica, historicamente
determinada, do brasileiro. O Barão de Itararé sem dúvida consagrou com seu jornal A Manha esse tipo de humor, que, esquecido
por tempos, foi revalorizado nas últimas décadas pela imprensa – O
Pasquim, O Planeta Diário, por exemplo –; pela televisão – Tv
34

Atestam a popularidade de Juó Bananére outros coetâneos como Machado
(1940, p. 254) e Franceschini (1966, p. 29), bem como o depoimento de Décio
Pignatari, no artigo de Lemos (1979):
Lembro-me do pessoal mais velho, com quem eu convivia na minha
infância, que lia e comentava Juó Bananére. Ele era o porta-voz do Bexiga,
ou melhor, da colônia italiana de São Paulo.
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Figura 10 – Fotocópia de anúncio publicitário de O Queixoso (v. 3, 13 jan. 1916,
verso da contracapa) – retocada e reduzida de cópia eletrostática de microfilme
A3, original em 220 x 300 mm. Trata-se da imagem que ilustrava a capa da primeira edição de La divina increnca, parodiando os círculos do inferno dantesco.
Bananére é Dante, acompanhado de Vergílio (o “capitão” Rodolfo Miranda, aliado
de Pinheiro Machado, posando de santo). Embaixo, outras duas figuras-alvo do
cronista: o “coronel” Piedade, tentando inutilmente galgar as encostas do Inferno;
e Hermes da Fonseca, mais ao fundo, de bigode, óculos e quepe.
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Pirata, Casseta e Planeta –; por uma já elaborada “tradição” do
teatro besteirol; e pela música popular comercial.35 É característica desse humor desvincular do contexto sério todas as pessoas
representativas de ideários e propostas – de Lula a Maluf, de Betinho a Collor. O que se pode considerar salutar nessa proposta é
a coragem de desrespeitar certas verdades estabelecidas por seus
discursos, o que se presta para não enrijecer nossa capacidade de
leitura estética, em particular, e do mundo, em geral.
No “Rigalegio”, sobressai a paródia do texto jornalístico.
Há divisão em seções dedicadas aos telegramas internacionais,
aos fatos policiais, à crítica teatral. Veja-se o exemplo:
Gronaca Polichalia
Disastrimo
Autro di, um homino chi stava andando inzima u gara-dura36 si
dixô quibrá a gara du lardo squerdimo.
Intô vinho a Bulancia Pulichala che quibrô també o gara-dure.
Intó, furo tudos presimos.
Pernases guebradimas
També no Bó Retiro, um meninimo chamado Juósinho quibró
as pernases.
Brighia
També o individulo Carmine Juó dê tres tapases na molhere
d’elle. Che brutta sbornia.
(O PIRRALHO, v. 80, 1 mar. 1913, p. 11).

O efeito mais significativo na paródia jornalística é a evidente opinião pessoal no texto pretensamente frio desse tipo de
crônica. Ainda mais quando traduzido por frases interjeitivas de
notável espontaneidade, imprópria à redação: “Che brutta sbornia”
soa como a voz do leitor a rir da desgraça alheia. Em paralelo,
obtém-se coesão textual à custa das estruturações da oralidade –
com vocábulos como “intô” e “també” –, desvinculando o texto
da norma escrita pela qual se pauta a matéria jornalística. Esses
35

Citem-se os conjuntos “Joelho de Porco”, “Premeditando o Breque”, “Língua de
Trapo”, “Ultraje a Rigor” e “Mamonas Assassinas”, cujas diferentes tonalidades
de estilo marcaram época e incríveis fenômenos pontuais de vendagem.

36

Caradura era o apelido dos bondes abertos em que havia facilidades para
sair sem pagar, logrando o cobrador na “cara dura”.
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aspectos estruturais se apresentam de forma veemente na crônica
abaixo:
Gronica Polichalia
Çassinato di hogi
Hontí o dí estava clarinho qui né o Pon d’Assucare.
Intó stava um bunite dí, azulo, azulo,
Inveiz, na armina du prêtes Juó da Sirvia, istava tude prête tambê
chi nê o gara d’elle.
O Juó tinia dois figlia che facevano a gosturére.
Intó a maise veglia chi se chamave a Marguerita tenia un novio
chi se chamave tambê Juó.
Intó um dos dois Juó se rincontraro co otre e se pusero di bebê.
Intô risurtô uma sbornima. E um Juó amatou o artro.
Intô sô os fatimos che mi racuntô o subrindiligato, ma inveis io
istó didusindo che si o Juó amatô o Juó – o fatimo no si chame
çassinato, ma inveis çuiçidimo.
(O PIRRALHO, v. 81, 8 mar. 1913, p. 21)

Mais interessante, contudo, era a seção de telegramas, que
via de regra tinham como base a conflagração européia:
Sessó telegramica
Roma, 24 (Diantado) – Manhã os intaliano vó gagná um brutto
combatto cos turcosses i vó matá tuttos turco che inda stó vivo.
Nota da Redaçó – Intó non té maise sabuleta barate.
Roma, 24 Novembre 1912 Tarzado – Gorre a nutiça che fui
proglamata a Republiga no Portogalho. (T. Nazionalo).
Nota da Redaçó – Eh! che m’importa!
Dirrota intaliana
Vienna, 16 (Speciali)
Temos adirrotado os intaliano in tuttos cumbatto.
N. da R. – É mentira.
Domingo
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Roma, 12 (stefano)
Manhã, domingo, non tê guerra.
(O PIRRALHO, v. 86, 12 abr. 1913, p. 9 ; v. 193, 26 jun. 1915,
p. 6 ; v. 192, 19 jun. 1915, p. 5).

As “notas da redação”, nesses casos, quebram a expectativa
normal do leitor, ao exporem a opinião do jornalista, desinteressado em manter neutra a informação. O humor advém justamente
de uma seção basicamente noticiosa, na qual se introduz voz totalmente estranha, maldisposta a aceitar fatos alheios a seus desejos.
A conversa de botequim pede passagem e se instala na redação;
e quem lê aproxima, então, o discurso jornalístico à fala diária.
Telegramas, notas policiais ou o que fosse ficavam submetidos ao crivo humorístico, que, ao invibializar as próprias
propostas com as quais o leitor começava a se acostumar, já exercia
a metalinguagem, o trabalho com a interação autor-texto-receptor.
Dessa forma, não se tratava apenas dos aspectos externos ao texto,
mas do próprio texto, elevado à categoria de objeto de si mesmo:
Notas Polichalia
Non tê oggi
(O PIRRALHO, v. 90, p. 11, 10 maio 1993).

Podia-se estabelecer, assim, nova relação entre emissor e
receptor. E ganhavam espaço determinados comentários de interesse limitado à linha de comunicação textual. Os olhos do leitor
começavam a se habituar à consecução do ato criativo. Ensaiava-se
um aspecto da literatura da modernidade, embora timidamente e
sob o viés do humor descompromissado:
Aviso os migno amigo i inleitori, che istu numaro, pur causa dos
inzamo do Beppino migno figlio, io non tive tempio di scrivê
una garta maise gotuba.
Chi non gustá vá prantá batata (O PIRRALHO, v. 162, 21 nov.
1914, p. 13).37

37
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Note-se que os “exames do Pepino”, filho de Bananére, que tiraram o tempo
para excrever uma carta melhor, devem ser os que o autor realizava na
Escola Politécnica. Este exemplo já pertence a uma fase posterior das “Cartas
d’abax’xo Piques”, como se verá a seguir, e não ao “Regalegio”.

Não é à toa que o caráter de novidade que esse tipo de texto
apresentava ao público da época se refletisse nas próprias operações comerciais de O Pirralho. Vê-se, na edição 86, em 12 de abril
de 1913, p. 9, inserida no “Rigalegio”, uma propaganda do Café
Guarany. Vem a seguir, em 26 daquele mês e ano, na edição 88,
o anúncio do Bar Barão, acompanhando o reclamo anterior, com
direito à dicção popular estilizada por Juó Bananére:
Bar Baro
Travesse du Comercie
Chopp nu goppo
cumprido 200 rs. (duzentò)38

É esta a época de ouro do cronista-barbeiro, que, com espaço
ampliado para sua criatividade, alarga o repertório de paródias.
Numa interessante mistura de crônica policial com relato pessoal,
escreve – em 17 e 24 de maio de 1913 – “A Tragedia nu Láro”,
contando o uxoricídio de Joaquina, fictícia esposa de Bananére;
e – em 19 e 26 de julho e 2 e 9 de agosto de 1913 – “Grimo Rrososo”, sobre o matricídio de Gurmeligna pelo neto do cronista,
Semanigno Santo. Nesses textos a linguagem da crônica policial
é amalgamada à sintaxe própria do autor. Vale a pena resumir o
segundo exemplo.
É uma das peças mais engraçadas de Bananére39 (BANANÉRE, 1966, p. 115-127). Parodiando a crônica policial da época
e sua postura positivista e cientificista, “Grimo Rroroso” se divide
em capítulos com subitens, à maneira das notícias dos jornais de
então, narrados pelo cronista quase sempre em primeira pessoa:
I “O Figlio Chi Deu una Facada na Máia; A mia pinió sobre o mutive scientifico do grimo – Nutiças retagliada du grimo”:
relatam-se, num primeiro segmento, as facadas de Semanigno
Santo na mãe, Gurmeligna, filha mais velha de Bananére;
“Os precedenti du grimu”: relatam-se os tapas que Gurmeligna deu em Semanigno Santo na semana anterior ao crime e as
juras de vingança do filho;
“A insecuçó do grimo”: conta-se que Semanigno, na noite
anterior ao crime, colocara narcótico no café da mãe, dando-lhe
três facadas na manhã seguinte;
38

Observar as propagandas das figuras 3 e 4.

39

As duas crônicas citadas estão no “Anexo”. Para sua consulta verificar também
O Pirralho (v.100, 19 jul. 1913, p. 15 ; v. 103, 9 ago. 1913, p. 7).
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“O griminoso”: fica-se sabendo que
O çaçino é o Semanigno Santo, figlio da Gurmeligna,
con guasi un anno di indade.
Apezar da piquéna indole é giá un grande griminoso
istu indisgraziato!
Tê meio metro di artitude i sessenta centimetros di
circunferenza.

“A çaçinada”: descreve-se Gurmeligna, “guzignêra furmada
na scuola p’ra normaliste”
“Os mutive scientifico”: faz-se uma blague do cientificismo
positivista, predominante na linguagem da crônica policial – o
“Semanigno é um ‘atarado’!... fui uma vittima du tavismo”
“A prisó do griminoso”: conta-se que Semanigno escondeu-se no forno, mas “fui prendido” pela polícia; relata-se que o
estado da vítima é grave;
II “As Declaraçó do Griminoso; O stado da vittima – Altras nutiça”: continua-se, num primeiro segmento, a blague do
cientificismo positivista:
Istu grimo, che fiz un baruglio indisgraziato inzima o
prospero distrittu do Abaxo Pigues, dove sò io o primiere
gabo inleitorale, tive una brutta ripergussò nu mondo
scientifigo da Intalia e do Bò Ritiro, pur causa chi vignò
firmá morto maise a tioria do tavismo, urtimamente un
pòco imbalada co fattimo du Hermeze da Funzega sê
troxa i o Mario Hermeze figlio delli non sê troxa tambê.
O Semanigno é um distus gazo fenomenale di griminoso
chi non amatô a máia anteso di nascê pur causa che non
tenia una faca lá dentro.
É un verdadêro tigro c’oa gara di genti istu figlio da a
máia.
Io stò té adiscunfiado che o Garluccio páio d’elli é tambê
griminoso, por causa chi sò p’ra mim illo non poteva
apuxá tanto tavismo.
É un griminoso ingolossale istu animale do migno nipote.
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“Interrogatorimo”: a primeira pessoa da narração cede espaço a uma hilariante reprodução do interrogatório de Semanigno
Santo por “Ruge Ramo”:40
RUGE RAMO – Guantos anno tê vucê [?]
SEMANIGNO – Un annoses.
R. R. – I con ista indadi giá deu treiz faccada na máia!
S. – Gia! prontto!! O chi é chi tê vucê cum isto!...
R. R. – Quale é sua profissò?
S. – Vagabundimo.
R. R. – Come si xame?
S. – Semanigno Santo d’Abaxo Pigues Bananére.
R. R. – Dove nascê?
S. – Inda a gaza du migno avò.
R. R. – Chigné o suo avò?
S. – É o dottore Juò Bananére, giornaliste. *
R. R. – Maise ondi é a gaza do suo avô?
S. É lá imbaxo.
R. R. – Lá imbaxo, dove?
S. Lá imbaxo, prontto.
R. R. – Maise in che lugáro?!
S. – Eh! vá amolá o bôio, vá! Vucê penza che io sò tuo
griado, é? sô varredôro di guartelo! Incarigatiore di
marmita di surdado!!
(...)
R. R. – I vucê non stá ripendido do grimo che fiz?
S. – Io nó!
R. R. – Vucê é un monstrio!
S. – Vá prantá batata.
R. R. – Un figlio sê intranhes.
40

Delegado Artur Rudge Ramos, famoso disciplinador do trânsito paulistano
(BANANÉRE, 1966, p. 141).
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Figura 11a – Fotocópia da seção “O Féxa”, de O Pirralho (v. 238, 20 maio 1917,
p. 11) – reduzida e retocada de cópia eletrostática A3, original microfilmado.
Última colaboração de Juó Bananére para o jornal que praticamente ajudara a
fundar, traz também a derradeira estilização de Voltolino para a personagem,
realçando seu caráter encrenqueiro. O texto, centrado no 13 de maio, é uma
espécie de “samba do crioulo doido” antecipado em cinqüenta anos.
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Figura 11b – Fotocópia da seção “O Féxa”, de O Pirralho (v. 238, 20 maio 1917,
p. 12) – reduzida e retocada de cópia eletrostática A3, original microfilmado.
Continuação do texto anterior, que hoje seria rotulado de “politicamente incorreto”. Destaque para a propaganda do livro Calabar, aparentemente composto em
português por Moacir Pisa (Antônio Pais) e em macarrônico por Juó Bananére.
Observar também a presença de um poema típo “caixa-de-sonoridades”, tipico
do neoparnasianismo romântico, em suave convivência com o escracho popular
de Bananére.
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S. – Vá elli!
(...)
I ai stá o interrogatorimo do tigro umano che é o Semanigno.
______________________________
* Io fiquê inxado p’ra burro quando illo mi xamó dottore.

“O stado da vittima”: volta a primeira pessoa e relata-se o
grave estado da vítima;
III ”Brutto cinismo – A fuga do griminoso”: relatam-se a
fuga do prisioneiro e as diligências realizadas para sua recaptura;
IV ”Semanigno contra Raissi – A fuga c’oa perseguiçó –
Oglia o Stá di Zan Baolo – Pronto, migno avó”: narra-se que o
policial Raissi tenta pegar Semanigno, tomando, para isso, informações de um menino, que o engana, pois, vem-se a saber, trata-se
do próprio assassino; o policial é amarrado e surrado; recuperado,
sai de carro e, sobre uma ponte, o automóvel enguiça; Semanigno
pula de sob o banco em que estava sentado o polícia; grita para
Raissi (que está relatando o caso para Bananére, o qual fora à casa
do policial a fim de saber das notícias):
– Vucê inda non murrêu, é, sô figlio da máia!? Spera un póco!...
I mi agiugô inzima d’acqua.
Aóra, io chi sê nadá molto bê, amergugliê, vim saí lá inzima i
disposa vim sperá o Semanigno nu gamigno. Quano illo vigna
passano, molto cuntento da a vita, io agarrê elli i trussi p’ra gadêa.

goam:

Bananére volta para casa e os pequenos jornaleiros apre– Oglia u Stá di Zan Baolo! A prisó do Semanigno!...
Io xamê un piqueno: -Mi dá o Stá..
– Pronto, migno avô!
Era o indisgraziato do Semanigno
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UMA CORDIAL CONVIVÊNCIA
Ora, este festival de bobagens que não respeita a lógica da
realidade concreta parece comum hoje, mas para a época implicava
razoável quinhão de novidade. Principalmente se atentarmos para
o fato de O Pirralho, apesar das marcas pré-modernistas, ser uma
revista ilustrada típica da belle époque, cujo público-alvo eram as
camadas mais abastadas da população. Daí ter em seu conteúdo
colunas sociais, poesia parnasiana, crítica literária e concursos de
beleza e simpatia para os integrantes da alta sociedade41 (CHALMERS, 1976, p. 45-46 ; CARELLI, 1985, p. 104 ; BROCA, 1956,
p. 228-229). Tudo isso convivia pacificamente com a comicidade
pouco refinada de Juó Bananére, mas com germes da narrativa
modernista: o desrespeito à lógica causal, a inserção de traços
da língua vulgar e o ensaio paródico da erudição. Essa mistura
saudável permitiu a aceitação de um estilo por uma camada formadora de gostos. Mais do que isso, ampliou o público-alvo, que
pôde abranger parcelas das classes populares. Como bem lembra
Décio Pignatari, Bananére “foi o único com o espírito de 22 que
chegou às massas” (apud LEMOS, 1979).
É importante lembrar que O Pirralho era revista combativa,
engajada na Campanha Civilista, contrária ao governo do marechal
Hermes da Fonseca. Tinha, assim, ligações claras com o Partido
Republicano Paulista (PRP). O tom do ataque, no entanto, era
leve, o que permitia a harmonia e a coexistência de diferentes
estratégias críticas. Quando a direção da revista cai nas mãos de
Benedito (Baby) de Andrade, jornalista dos mais radicais em seu
tempo, observa-se o surgimento de estocadas raivosas e pouco
elegantes nos adversários. É justamente isso que motiva a saída
de Alexandre Marcondes Machado, anunciada em 23 de maio de
1914, em pleno sucesso do “Rigalegio”. Nesse número, tenta-se,
sem êxito, uma imitação da coluna, “O Sino”, intitulado “giornale
di pandega”, e assinado por Domenico Caguira.
A tentativa é ruim. Volta-se com “O Rigalegio”, com o mesmo Domenico Caguira, em 30 de maio e 6 de junho de 1914 – e é
só. Embora mais calcada no estilo de Juó Bananére, a linguagem
41

Já Broca (1954) ressalta o caráter ambíguo do jornal, com um pé na
modernidade e outro no passadismo. O “pé na modernidade”, aliás, devido
exatamente ao humor macarrônico de suas páginas. Consultar também
Saliba (1991). Observar na figura 11b, um retrato exemplar dessa “amável
convivência”.
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Figura 12 – Fotocópia reduzida da capa e orelha de La divina increnca, edição
Folco Masucci . Notar a paródia ao brasão paulistano “Non ducor, duco”, substituído por um popularíssimo “Non cotuca!!”. Bananére encara posudo seus
desafetos, “Coronel” Piedade e “Capitão” Rodolfo Miranda.
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macarrônica parecia definitivamente unir-se ao nome de seu consolidador. Como se verá adiante, Bananére se impôs no cenário
cultural da cidade através do macarrônico. Essa linguagem e alguns
signos a ela vinculados, como encrenca, configuraram o estatuto
de um determinado autor, admitido por seu público. É possível
que os imitadores não prosperassem devido ao caráter demasiado
segundo que assumiam, ao se revelarem cópias de Juó Bananére.
Em setembro de 1914, O Pirralho não aparece. É provável
que houvesse perdido leitores. Volta em 3 de outubro, preocupa
díssimo em reassumir o tom de graça descompromissada. O
editorial sem assinatura traz as explicações:
Depois de uma curta pausa reapparece hoje o vosso querido
Pirralho, mas reapparece sob um novo aspecto, ou antes tal qual
vós vos acostumastes a vel-o durante os dois primeiros annos de
vida gloriosa e triumphante.
É O Pirralho hilare e franco, que critica sem offender, lança a
boutade sem ferir susceptibilidades, discute, sem magoar, bisbilhota sem fazer corar, é emfim O Pirralho que foi nos seus dois
primeiros annos de publicação a mais galharda, a mais popular
e a mais chic revista de São Paulo.
As secções que mantinhamos e que eram tão apreciadas pelos
nossos leitores voltarão a figurar na nossa revista. Assim é que
reapparecem neste numero as incomparaveis Cartas d’Abaxo ó
Pigues do incommensuravel Juó Bananere, de cuja falta muito
se ressentia o vosso Pirralho (O PIRRALHO, v. 155, 3 out.
1914, p. 3).42

“Incomparável” e “incomensurável” eram adjetivos que
bem cabiam a Juó Bananére. Afinal, sua presença dava toque de
originalidade e diferença a um ambiente literário no qual avultavam as figuras consagradas da “literatura-sorriso”. Daí talvez ser
O Pirralho, a um tempo, “a mais popular e a mais chic revista de
São Paulo”. Essa amável convivência, delicada como o espírito da
belle époque, é ressaltada pelo próprio cronista, numa declaração
em português normativo – provavelmente o único texto nessa variedade lingüística assinado por ele e que foi preservado até hoje:
Tendo deixado ha tempos de escrever no “Pirralho”, por incompatibilidade com o seu director sr. Baby de Andrade e com a sua
pessima orientação, volto agora a escrever a esta querida revista
42

Oswald de Andrade (1990, p. 82-84) relata com minúcias o caso envolvendo
seu nome e o de Baby de Andrade.
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por ter cessado, com a retirada do sr. Baby de Andrade, o motivo
que della me affastava.
Hoje o “Pirralho” é novamente dirigido por Define, Dolor e
Oswaldo, o que basta para garantir a sua boa conduta.

É interessante notar que Marcondes Machado, fazendo
assinar-se Juó Bananére em texto de língua portuguesa, ressalta a
marca de sua linguagem própria com a observação:
“N.B.: Chi fiz a traduçó distu artigulo fui o dott. Vap’relli,
traduttore ufficiali di tuttas linguas viva i morta”
(O
PIRRALHO, v. 156, 10 out. 1914, p. 5).

A “boa conduta” do jornal, mencionada pelo barbeiro do
Piques, passava pela sombra do PRP, por elogios a quantos Rodrigues Alves, Bernardinos de Campos, Franciscos Glicérios e
Washingtons Luíses bastassem para enaltecer a política oligárquica
de São Paulo. Tal marca elitista era sustentada por uma atitude
nada revolucionária que, no entanto, abrigava contraditoriamente
sementes de sua própria superação.
Numa revista desfalcada monetariamente e com a probabilidade de Alexandre Marcondes Machado já não ter muito tempo
para a colaboração que prestava, voltam “As Cartas d’Abax’o Piques”, sem a divisão rica do “Rigalegio”, mas mantendo a mesma
qualidade de criação (ver fig. 5 e 6). Essa colaboração finda apenas
porque o engenheiro apóia a dissidência do PRP, contrária à candidatura de Altino Arantes para a presidência do Estado. Somente
por isso ocorre a segunda saída de Bananére de O Pirralho, em 13
de novembro de 1915. Estando a direção da revista compromissada
com a facção majoritária do PRP, Marcondes Machado ajuda na
fundação de O Queixoso, que apóia a dissidência perrepista, de
cunho mais liberal. O primeiro número surge em 9 de dezembro de
1915. Nele, aparece a bem trabalhada coluna “Sempr’Avanti!!...”,
auto-intitulada “organo intaliano independenti”, de lema “verve,
litteratura, futurismo, cavaço, ecc. ecc.” (ver fig. 7 e 8). Com
“redaço i diministraço ibax’o do viaduttimo”, esta “proprietá da
firma: Juó Bananére e Figlios” mantém, como se vê, a mesma
estrutura do “Rigalegio”. A revista, após oito números e as eleições a partir das quais surgira, mudou o nome para A Vespa, da
qual se encontram hoje apenas dois números. Bananére explica
sua transferência num
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Artiguo difunto
Come tuttos munno sabi, iu, duranti quattros anno maise o meno,
scrivi os mignos briglianti artigolo ingoppa u “Piralhu”.
D’inzima as goluna du “Piralhu”, insgugliambê durante quattros
anno, tuttas as situaçó pulittica i tuttos os pulitico da situaçó,
quano non andávo bê dirittigno.
Disposa di tê stado durante tutto istu tempo o Cumpagnêro
inseparaver “Dus splendore i miseria du Piralhu” s’incontrê de
repentimo na brigaçó di dá u fóra n’elli, pur causa che disposa di
tê cumbattido o Hermeze I, come un véro bersagliere, gaiu aóra
nus braço du Hermeze II, come un verdadêro surdado allemó,
lambuzado di avaccagliamento i dislumbradimo di adoraçó p’ru
vantagioso quexo d’ELLI.
Amen!43 (O QUEIXOSO, v. 1, 9 dez. 1915, p. 7).

“Ele”, no caso, era Altino Arantes, aliado da família Rodrigues Alves, cuja vocação oligárquica Bananére assemelhava ao
despotismo de Hermes da Fonseca. Mas fale-se mal para rir, ferir
pouco. A “Paulicéia Sgugliambada” ria em peso de quem fosse o
alvo do barbeiro-cronista.
Nesse contexto, surge a compilação da Divina increnca.
Anunciada no Pirralho e no Queixoso, o livro parece destinado
ao sucesso; e seu apelo popular se torna evidente quando lemos a
peça publicitária (ver fig. 9):
Na popular lingua d’Abax’o Piques
Consta de uma collecção de 30 poesias (originais e parodias)
[seguem os nomes de vários poemas]
O livro será vendido nas ruas, pelos vendedores de jornaes.
Preço 1$000
(O QUEIXOSO, v. 2, 23 dez. 1915).

A declinação dos nomes dos poemas evidencia seu amplo conhecimento por parte do público, que devia recitá-los nas
brincadeiras cotidianas. E o fato de vendedores de jornais serem
os agentes comerciais do livro revela ainda mais seu marcado
acento popular.
43

A referência ao “queixo” é alusiva a Altino Arantes, candidato do situacionismo
perrepista à presidência do Estado, cujas fotos revelam acentuado
prognatismo. O nome da revista também é alusivo a tal fato.
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Figura 13 – Fotocópias (de cópias eletrostáticas A2, A2 e A4, da esquerda para
a direita, originais microfilmados) de comentários e propaganda de A divina
encrenca, peça de revista escrita por Juó Bananére em 1918, aparentemente em
português comum (O Estado de S. Paulo, 31 maio 1918, p. 2 ; 4 jun. 1918, p. 2
; 7 jun. 1918, p. 11).
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O êxito, para a época, é tanto, que na edição 7 de O Queixoso, em 17 de março de 1916, aparece o anúncio da segunda edição,
“com mais de cem páginas”, acrescida dos “Grimos Celebros” e
da recém-lançada paródia à Ceia dos cardeais, de Júlio Dantas,
A Ceia dos Avacagliado.44 Esta, publicada na edição 6 da revista,
revela o auge da popularidade de Juó Bananére, que, para tanto,
ganha quatro páginas, além de lançar-se “gandidato á Gademia
Baolista de Letras”.45
Depois disso, o nome Juó Bananére não aparece com freqüência periódica no cenário jornalístico. Mas seu estilo já marcara
presença, e por mais década e meia iria permanecer na memória
do paulistano. Bananére não se escusa a esporádicas aparições,
sempre relembrando de algum modo certas marcas de seu livro.
No próprio Pirralho, com a seção “O Fexa” (ver fig. 11a e b), significativamente intitulada “organo di increnca”, volta brevemente
entre março e junho de 1917, durante a campanha nacionalista
motivada pelo ataque alemão aos navios brasileiros. Um pouco
antes, a revista tentara fazer retornar a linguagem macarrônica com
o redator Gesualdo Castiglione na pele de um tal Juó Larangére,
logo substituído pelo original.
Resultado dessa última colaboração na revista fundada
por Oswald de Andrade é Calabar, sátira contra o deputado germanófilo Valois de Castro, escrita em parceria com Moacir Pisa.
Ao que tudo indica, o livro não teve o mesmo sucesso da Divina
increnca. Mas ainda em 1918, vê-se constante publicidade da obra
nas páginas de O Estado de S. Paulo; explica-se: a linha liberal do
Estado atacava impiedosamente naquele ano o candidato ao senado
pela ala majoritária, nada mais que o próprio Valois de Castro.
Juó Bananére inscrevera seu nome na cultura paulistana. Se
deixou de colaborar sistematicamente na imprensa, sua linguagem
permanecia na memória coletiva. Prova disso é a insistente reedição de La divina increnca. Embora a última aparição – raridade

44

Anúncio publicitário no verso da contracapa. O desenho da capa original pode
ser vista na Figura 10.

45

A ceia dos avacagliado, publicada em p. 17-20 do número mencionado –
também em Bananére (1966, p. 70-100) – trata da união dos antigos hermistas
de São Paulo ao grupo do PRP então no poder no Estado, representado por
Oscar Rodrigues Alves.
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bibliográfica da Editora Folco Masucci, de 1966 –46 se apresente
como segunda edição, a Biblioteca Mário de Andrade possui
exemplar, em sua Seção de Raridades, de uma nona edição, de
1925, pela Livraria do Globo. Seriam ao mínimo nove, portanto,
as edições em nove anos (1917-1925).
Colaborava esporadicamente em vários jornais. Raimundo de Menezes cita sua participação em O Estado de S. Paulo;
Fernando Morais em O Jornal. Daniel Linguanotto informa-o
colaborador de A Manha, periódico carioca de Aparício Torelly,
em 1930 (MENEZES, 1978, p. 389 ; MORAIS, 1994 ; LINGUANOTTO, 1948). Além disso, sua peça A divina encrenca – em
dois atos, sete quadros e uma apoteose – foi grande sucesso de
temporada, levada à cena trinta e seis vezes em 1918. O número
é significativo, já que, para esse tipo de peça, o comum era de três
a sete representações47 (ver fig. 13).
Mais do que a peça em si, cujo roteiro se perdeu, é importante notar a fixação de um nome no cenário cultural da cidade,
sempre mediado pela criação macarrônica. Se a peça é mais uma
revista cômica em português comum, o título é puro decalque de
La divina increnca. A presença de Bananére para o paulistano é
sinônimo de mordacidade; estabelece-se independente do trabalho
periódico do autor: ele vive do que criou, em repentinas aparições.

46

A obra talvez se ache em sebos. A Biblioteca Nacional e a Universidade de
São Paulo não possuem exemplar. Das instituições pesquisadas, somente
foi encontrada na Biblioteca Municipal Mário de Andrade (São Paulo) e na
Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cópia da
capa e orelha da edição Folco Masucci encontra-se na Figura 12.

47

Bananére deve ter sido ligado ao mundo do teatro de revista. Seus textos,
porém, estão perdidos. Parecem, no entanto, vazados em português comum.
O próprio título da revista é adaptado: A divina encrenca e não La divina
increnca. Ver, quanto a este tema, Carelli (1985, p. 112) e Martins (1978, p.
11), que, no entanto, deixam entrever na peça uma possível utilização do
macarrônico, inclusive intitulando-a como “La divina increnca” e “A divina
increnca”, respectivamente.
Miroel Silveira (1976, p. 163 e 172-174) informa que Bananére foi autor de
outras revistas – aparentemente, pelos títulos, em português comum, tendo
personagens italianas em papéis secundários: Sustenta a nota, que alcançou
cinqüenta e oito representações em 1919, e Você vai ver (ano e repercussão
ignorados), ambas em parceria com Danton Vampré e Euclides de Andrade;
além de Aluga-se um quarto, sete representações em 1917, que escreveu
sozinho.
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Figura 14 – Fotocópia da seção em japonês macarrônico “Taka-Shumbo-Shimbum”, de Diario do Abax’o Piques, (v. 8, 22 jul. 1933, p. 8.) – retocada e
reduzida de cópia eltrostática, original microfilmado. Destaque também para as
novas táticas jornalísticas, com a alteração de fotogramas, até hoje uma constante
na imprensa humorística.
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Figura 15a – Fotocópia (retocada e reduzida de cópia eletrostática, original
microfilmado) de uma das últimas criações de Juó Bananére, engajado como
tantos na luta contra as ditaduras (Diario do Abax’o Piques, v. 4, 25 maio 1933,
p. 1). No jornal, aparece por engano 1923.
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Figura 15b – Fotocópia (retocada e reduzida de cópia eletrostática, original microfilmado) com a continuação do texto da fig. 15a (Diario do Abax’o Piques,
v. 4, 25 maio 1933, p. 2).

97

Exemplo interessante dessa permanência insistente: consta
que no final da sua vida, em data imprecisa, tenha gravado dois
discos em que recita uma paródia (“O Lobo i o Gorderigno”),
canta outra (“U Cavaignac”) e faz discursos políticos (“Non
Fui Ista a Inrevoluçó que Io Sugnê” e “O Iindiscobrimento do
Brazil”).48 Algo no mínimo surpreendente para nossa incipiente
indústria fonográfica de então, interessada bem mais em música
pura e simples.
AVÓS DO BESTEIROL
Volta à produção periódica apenas em 1933, quando lança
o Diário do Abax’o Piques. Esse retorno apóia-se no prestígio do
cronista, que não deixa de apelar para as imagens que o vinculam
a seu público: encimando as páginas iniciais de cada número, há o
desenho de um Juó Bananére guardando a entrada do Inferno dantesco,
como há dezesseis anos antes, quando do lançamento de La divina increnca (ver fig. 15a).
Ao que tudo indica, o jornalista seguia os renovadores padrões
de A Manha, o bem-sucedido jornal de Aparício Torelly. Mas o próprio
Bananére pode ser considerado fonte do Barão de Itararé, não só por ter
lançado com solidez o tipo de humor eminentemente parodístico, como
pelo uso da dicção do imigrante para veículo de comicidade.
O humor com sotaque foi uma das muitas armas que Aporelly
utilizou em seu jornal; nas suas bases, o estilo de Juó Bananére. Aparício Torelly, na realidade, serve-se, além do italiano, de outras vozes de
imigrantes. Destas, sobressai a portuguesa, com Furnandes Albaralhão.
Da mesma forma que Bananére, Albaralhão baseia-se no consagrado
para ressensibilizar pelo viés da comicidade uma recepção imobilizada.
Comparemos, para observar as semelhanças de estratégias, as paródias
dos dois cronistas em cima do soneto “Ora (direis) ouvir estrelas”, de
Bilac. Veja-se primeiro a interpretação de Bananére:
Uvi Strella
Che scuitá strella, né meia strella!
Vucê stá maluco! e io ti diró intanto,
Chi p’ra iscuitalas moltas veiz livanto,
I vô dá una spiada na gianella.

48
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Carelli (1985, p. 113), com base em informações de José Ramos Tinhorão.

Figura 16 – Fotocópia (retocada e reduzida de cópia eletrostática, original
microfilmado) de outro texto de Juó Bananére. Notar a utilização de fotograma
intacto, com legenda apropriada ao humor de ocasião (Diario do Abax’o Piques,
v. 9, 30 jul. 1933, p. 3).
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I passo as notte acunversáno c’oella,
Inguanto che as otra lá d’un canto
Stó mi spiano. I o sol come un briglianto
Nasce. Oglio p’ru çeu: – Cadê strella?!
Direis intó: – Ó migno inlustre amigo!
O chi é chi as strellas ti dizia
Quano illas viéro acunversá contigo?
E io ti diró: – Studi p’ra intendela,
Pois só chi giá studô Astrolomia,
É capaiz de intendê istas strella
(BANANÉRE,
1966, p. 30 ; O PIRRALHO, v. 204, 16 out. 1915, p. 4);

e agora a de Furnandes Albaralhão:
Ubire as istrelas
A instrunumia é uma ciência aérea que estuda as rilações
internacionais entre os planêtas e os seus similhantes.(...)
- “Ora, dirâis, ubire estrelas... Passo!
“Num póde sêre!” E eu bus dirâi: – “Aflito
“para ubí-las, acordo, olho p’ru espaço,
“tiro a cêra d’ubido com um palito,
“i cumbirsamus, digo-lhe e rupito,
“até que rompa a uróra. Aí, que eu faço?
“Bou miter-me na cama, quensadito,
“con uma dôre infadonha nu queichaço.[ "]
Dirâis, agora: – “Isso é tapiação!
“Cumo é que podes tal combersa têre
“cu’as istrilites que tão longe estão?[ "]
E eu bus dirâi: – “Amai uma quechópa
“vaim nutrida, sucada e habeis de bêre
“e ubire istrelas de pagóde! É sôpa! [ "]
MAGALHÃES JUNIOR, s.d., p. 327-328).

(apud

Calcados no texto estabelecido e, a um tempo, consagrado
e banalizado, Bananére e Albaralhão introduzem uma voz que
apela ao vocábulo e aos motivos vulgares. Mantendo os tiques
formais de Bilac, notadamente o enjambement, o lirismo afetado
e universalista do parnasiano é reduzido a um pretenso conhecimento astronômico, para o italiano, e ao amor terra-a-terra, para

100

o lusitano.49 No contexto, duas atitudes semelhantes, em que a
vontade ou necessidade de dizer besteiras pode ser interpretada
como repúdio às ordens estabelecidas. Mas nada em relação imediatamente temática com os propósitos políticos dos jornais em
que atuavam os cronistas. Primeiro, o humor lúdico e histriônico;
em segundo plano, os compromissos políticos.50 Analisando-se os
fatos por outra perspectiva, é notável que o retorno de Juó Bananére ao periodismo de São Paulo, com o Diario do Abax’o Piques,
em 1933, tenha sido alimentado pela contribuição de Aporelly.
Embora ainda calcadas no italiano, as seções macarrônicas se
diversificam, aparecendo então em português l usitano, de Mathias
A. Bessa, e em japonês – o “Taka-Shumbo-Shimbum”, de Tebato
Nakara (ver fig. 14). Provável fruto de uma equipe de articulistas, não se pode precisar se Alexandre Marcondes Machado teve
participação direta nas outras linguagens macarrônicas que não
a italiana.
O tom é o mesmo das “Cartas” e do “Rigalegio”. Parece
não ter havido envelhecimento. Antes, reafirmado pela inserção de
Aporelly na grande imprensa, aparenta um revigoramento de estilo.
O Diario do Abax’o Piques continua não levando absolutamente
nada a sério, intitulando-se
Órgano ingapotado do fascismo italiano e do Oglio di Moscô in
Zan Paolo. (...) Giurnale profondamente onesto (...). Pullitica-

49

Falando sobre Horácio Campos, o autor que se escondia sob o pseudônimo
Furnades Albaralhão, Magalhães Júnior (s.d. p. 312) ilustra bem as táticas
de humorismo de A Manha, no tocante à utilização da voz estrangeira:
Horácio Campos é um dos muitos colaboradores quase ignorados de
uma das várias fases de A Manha, o jornal humorístico e satírico de
Aporelly. Na A Manha, na mesma fase em que ele, escreveu também
Saul Borges Carneiro, com o nome de Barão d’Ascurra. (...) Usando o
pseudônimo de Furnandes Albaralhão, Horácio Campos fazia, com muita
arte, o suplemento lusitano de A Manha, escrevendo paródias de poetas
portugueses e brasileiros e composições de sua própria inspiração.
Chegou a reunir parte delas num livro delicioso, publicado com o título de
Caldo Berde. Foi, em relação aos portugueses, o que era Juó Bananére
em relação aos italianos.

50

No caso de O Pirralho, O Queixoso e A Vespa, já são bem conhecidos os
engajamentos políticos. Cabe apenas dizer que tanto A Manha quanto O Diario
do Abax’o Piques se inseriam na difícil linha de oposição ao governo Vargas,
tendo Aporelly formação comunista e Marcondes Machado, liberal – na esteira
do esfacelamento do PRP, que gerou o Partido Democrático e a Revolução
Constitucionalista.
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mente istu dromidario afará tutto us impussive p’ra stá sempre
du lado d’inzimi.;

e revelando a cômica agudeza de quem sabe debochar de si mesmo,
pois se diz um “Diario Semanale di Grande Impurtanza, Proprietà
di una Società Anonima cumpretamente disconhecida”51 (ver fig.
15a e b).
Nota-se também a distorção do humor operando para além
da palavra, ganhando foros pictóricos, tal como Aporelly inaugurara na imprensa carioca. Do torcimento fonético e de idéias,
passa-se em metonímia ao aproveitamento fotográfico para fins
humorísticos. A caricatura desenhada que até então acompanhara
solitária a paródia escrita cede espaço à atualidade dos processos
fotográficos. Para tanto, apresentam-se duas estratégias: a adulteração de fotografias e a utilização de fotogramas intactos, mas
com legendas apropriadas à circunstância satirizada. Ora, trata-se
de um processo que as revistas de massa iriam vulgarizar a partir
de então, até chegarem ao auge e a uma aceitação quase acrítica
em revistas como O Planeta Diário (ver fig. 14 e 16).
Talvez o herdeiro mais importante da tradição humorística
que unia histrionismo à política tenha sido O Pasquim. Diante das
circunstâncias em que foi criado – de luta contra a ditadura – esse
jornal assemelhou-se bastante ao de Aporelly. E o humor aparentemente exagerado e desmotivado revelou nele seu alto poder
questionador. A continuidade da aliança entre a visão desalienante
e progressista, no entanto, arrefeceu a partir do final da década de
70, sobrevivendo a linha aparentemente despolitizada, mas que,
por natureza mesmo de seu caráter, possui um potencial altamente
crítico da realidade.
A participação de Juó Bananére, juntamente com outros
pioneiros como Aparício Torelly, na consolidação desse tipo de
humor poderia servir a estudos profundos. No entanto, a pouca
análise que se fez até hoje deste bem-sucedido cronista paulistano levou em conta principalmente o aspecto de seu discurso
que prestava serviços inequívocos a uma classe dominante e, ao
mesmo tempo, revelava certa imagem preconceituosa das camadas
populares italianas e descendentes dos imigrantes.

51

Citações retiradas dos cabeçalhos e “inspidientes” dos diversos números
consultados do Diario do Abax’o Piques, (1933).
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Para estudarmos esse aspecto, é necessária uma pausa não
muito breve para um copo de história.
SÃO PAULO, 21 DE JUNHO DE 1970:
Não sei quem trabalhou a jogada perto da grande área e
passou a bola para Gérson. O Canhotinha levou os marcadores
numa corrida lateral e, em semivirada, emendou um petardo
cruzado, no canto inferior. Albertosi pulou e nada achou. Um
autêntico golaço...
O Brasil fazia dois a um na Itália, na final da Copa de 1970.
O tricampeonato começava a ser verde-amarelo. A casa, a rua,
a cidade, o país explodia numa alegria comum a ricos e pobres,
padres e ateus, guerrilheiros de esquerda e torturadores da OBAN.
Perto de mim, no entanto, o silêncio reinava num apartamento
de esquina, situado sobre as oficinas mecânicas mais imundas do
Butantã. Fora de lá, durante o primeiro tempo, que tinham vindo
gritos entusiásticos quando Bonisegna empatara o jogo, insultando nosso temor, espicaçando nossa angústia tão brasileira, tão
esperançosa de ser campeã de alguma coisa mais útil ou alegre.
(No fundo, no fundo, o tal “milagre” não iludia ninguém...)
Mas Seu Umberto e Dona Maria eram assim mesmo. Haviam imigrado para São Paulo após a Segunda Guerra e parecia
não terem cultivado pela nossa “pátria mãe gentil” um amor
que ao menos merecesse seus silêncios respeitosos no momento
sacrossanto da peleja futebolística! Nada indicava neles sinal
de agradecimento pela generosa acolhida que a terra lhes oferecera. Nem um gesto de cordialidade, nem uma palavra que não
fosse de elogio à “vecchia Italia”. (“Vieram para cá fugidos, se
estivessem lá estavam comendo ratos... se o país deles é melhor,
por que não voltam?”)
Por causa deles, alimentei certa quizila dos italianos. Até
as insolências da torcida palmeirense me pareciam mais pleonasticamente insolentes do que as de qualquer outra torcida. Foi por
causa do “ódio” infantil ao Palmeiras que virei botafoguense,
resultado de um dois a um fantástico, de virada, que os “alvinegros
impuseram aos periquitos”, como se diria no jargão futebolístico
da época. É um vício sofrido que até hoje carrego, sintoma que
na época continuava a me puxar para o estranho, para o que não
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pertencia a minha ordenação cotidiana. (“Por que você torce para
um time do Rio?”)
Mas era demais. Fosse a Itália campeã, o antipático casal
iria ter coragem de fazer uma festança embaixo de nossos narizes,
como andavam espalhando por aí. E a raiva infantil aumentava.
Nem tanto pelo Seu Umberto, velho magro, acorcundado, com
seu indefectível traje composto por um terno marrom surrado,
ultra-amassado, e um caquético chapéu de feltro. Meu avô, português aposentado pelo sistema de poupança privada, já doente
e andando aos tropicões por causa de um derrame, formava com
o italiano um par de velhos enchapelados que à mesma bat-hora,
todo santo dia, ficava a conversar nas esquinas das ruas M.M.D.C.
e Alvarenga, num banquinho de pedra tão arruinado quanto a
indumentária de Seu Umberto. Aqueles dois chapéus iguais faziam
parte da paisagem fixa de nossa rua e cobriam cabeças de seres
antônimos: um magro, encabulado, soturno, inadaptado; outro
alegre e gordo, expressivo e brasileiro. (Em tempo: meu avô jamais torceu para a Portuguesa de Desportos!) O banco e a cena
arruinados resistem em minha mente, apesar de a esquina hoje
não ter assentos para moradores da rua – aliás, alguém ainda
moraria na M.M.D.C.? – e ser tão movimentada que nem um gato
vadio lá sentaria para contemplar a “paisagem”.
Nosso problema, mesmo, era Dona Maria. Sempre muito
mal-humorada, brigona e faladeira. Foi um dos tipos mais famosos
da rua, juntamente com a gorda caloteira, a mulher chifrada do
padeiro, os japoneses misteriosos e o cigano embromador. (“Ela
pensa que está na terra dela para ser malcriada assim com os
outros!”)
Dona Maria e Seu Umberto ficaram para mim como imagens tristes e melancolicamente inadaptadas. A marcá-los, uma
eterna saudade, um silêncio resignado, uma acedia explosiva...
Lembro-me de que falei de Zeloni e da figura-símbolo que
era. Então me pergunto: por que todos os italianos não seriam
como ele, cordiais, integrados, felizes, brasileiros com sotaque?
O mito de nossa democracia plurirracial, seu discurso ideológico,
levaria ao silenciamento de tensões e desarmonias de um espetáculo que, no fundo, buscaria “civilizar” o índio, branquear o
negro e nacionalizar o estrangeiro? Esse brasileiro ideal, em que
as diferenças se fundem e apagam, existiria?
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Ao se incompatibilizarem com esse discurso, Dona Maria
e Seu Umberto compõem uma alegoria do que se perdeu, uma
composição melancólica da assimilação italiana. Suas falas não
eram as mesmas que exercitavam na terra de origem, sua convivência com o brasileiro era forçada, mas algo de nós já se lhes
impusera implacavelmente no comportamento. Contudo, hesitavam na fronteira de seus mundos ideais, de uma Itália que jamais
existira e de um Brasil existente que não aceitavam. Suas vidas
foram tristes, suscitando uma angústia nos convívios; tiveram
fins parecidos com suas existências. Seu Umberto simplesmente
foi-se tornando cada vez mais corcunda à medida que sumia aos
poucos, até que um dia me dei conta de que não o via mais. Já
estava morto, diziam...
O corpo estendido no asfalto, coberto com uma lona parda,
inaugurou-me um dia agourento. Na avenida mais movimentada
do bairro havia o fim. Na volta da escola soube que o atropelado fora Dona Maria. Seu corpo imaginei dilacerado, em partes
sangrentas, a compor com outros fragmentos arruinados – o
chapéu, a corcunda, a dentadura de Seu Umberto – a alegoria
de um romance particular de meu imaginário. Uma alegoria que
não venho encontrando na literatura pública e visível. A morte
de Dona Maria deve ter iniciado esse texto sem escrita em mim.
Naquele dia, pela primeira vez, tive pena da italiana. Uma pena
de menino.
Tarde demais.
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PARTE 2
ANCHE LA POLITICA È UNA BELLA ROBBA

A pesar de las críticas que (...) se formulan a la tesis de la
manipulación omnipotente de los medios, en la mayor parte
de la bibliografía analizar la cultura equivale a describir las
maniobras de la dominación.
(Nestor Garcia Canclini)

1 ENTRE GUERRAS E CANÇÕES SE FEZ UM
TIPO: o contexto histórico da imigração italiana
no Brasil
Nell’America che siamo arrivati
Non abbiam trovato nè paglia nè fieno
Abbiam dormito sul solo, al sereno
Come le bestie abbiam riposà.
E con la industria dei nostri italiani
E con lo sforzo dei nostri paesani
Nel frattempo de pochi anni
Abbiam formato paesi e città.
(“Canção de Imigrantes”, domínio público)

UMA HISTÓRIA DE ASSIMILAÇÃO
Não é à toa que a personagem de Juó Bananére tenha aparecido na primeira metade deste século, em São Paulo. Afinal, a
imigração européia iniciara-se no final dos Oitocentos, incentivada
pela abolição da escravatura institucional. Dos contingentes imigrantes, o italiano foi maioria, tendo ocupado principalmente São
Paulo e Rio Grande do Sul, com sistemas de colonização próprios
para cada uma dessas regiões.1 A construção do tipo italiano na
figura daquele barbeiro e sua algaravia, portanto, atendia ao momento histórico, no qual o imigrante definia sua contribuição final
para um estereótipo da capital paulista.
Esmaecidas as diferenças pela distância no tempo, essa
integração do italiano à sociedade brasileira tende a ocultar os
conflitos suscitados por semelhante processo. Daí a permanência
de certa imagem aliada ao trabalho integrador, ao exotismo romântico, ao lado empreendedor e formador de nossa nacionalidade.
Na ânsia de nos encontrarmos, de nos definirmos e identificarmos,
sublimando a lacuna épico-mitológica de nossa cultura, nós,
brasileiros, estamos sempre a retratar épocas e pintar cenários
históricos. Preocupamo-nos, incansáveis, em fixar realidades de
ciclos, seguindo uma vocação realista difícil de ser relegada em
país eternamente “jovem” como o nosso. A presença do italiano
na lavoura de café e, subseqüentemente, na paisagem industrial
de São Paulo, estabelecendo-se como peça-chave dos ciclos eco1

Quanto às particularidades da colonização italiana no Rio Grande do Sul,
consultar Azevedo (1982, passim).
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nômicos neste último século, levou-o a ser o elemento imigrante
que mais apareceu em nossa recente produção artística. Marcado
de forma indelével na literatura – as obras-primas de António de
Alcântara Machado –; no teatro – o muralismo de Jorge Andrade
–; no cinema – o recente O Quatrilho –; e principalmente na teledramaturgia – Nino, o Italianinho, Vitória Bonelli, Os Imigrantes,
A Próxima Vítima e O Rei do Gado – , o italiano acaba por ter delineada certa imagem, que, repisada e enfatizada, ancora no senso
comum. Configura-se, virtualiza-se a fotografia de sua dimensão
social, a apontar para uma notória posição: a imagem claramente
vencedora, apta a estruturar e compor nossa brasilidade ávida de
marcas bem-sucedidas.
Não é estranho que se tenha caminhado por essa via. O
vencedor é que promove a saga a ser cantada. No entanto, a heroicização merecida do imigrante italiano encobre as facetas mais
perversas de sua própria história. Não se diga das cenas de pavor
que as viagens em imundos vapores formavam; nem das doenças,
nem que tenham os colonos dormido ao sereno como animais.
Isso diz a “Canção do Imigrante” apenas para ressaltar ao final a
superação das dificuldades e a vitória sobre a condição adversa.
Mas não há palavras em nossa produção artística para o que não
se adaptou, para o imigrante triste, para o que voltou à Itália desiludido, para o anarquista deportado. Caberia ao historiador dar
importância a esse “futuro do pretérito”, ao que poderia ter sido.
Reunir cacos dessa história e edificar com eles a crítica do sistema.
O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre
os grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada
do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a
história. Sem dúvida, somente a humanidade redimida poderá
apropriar-se totalmente do seu passado. Isso quer dizer: somente
para a humanidade redimida o passado é citável, em cada um
dos seus momentos. Cada momento vivido transforma-se numa
citation à l’ordre du jour – e esse dia é justamente o do juízo
final (BENJAMIN, 1984, p. 223).

Assim, a presença do elemento italiano em nosso país,
principalmente em São Paulo, passa a imagem de harmonia e
integração. Em contraponto, até hoje permanecem “guetos” japoneses, sírio-libaneses e alemães, cuja gregariedade em torno
de seus valores culturais estabelece atitude de efetiva distância
para com o brasileiro. Enquanto as festas da nipônica Liberdade
guardam o ressaibo do exótico e eventual, o paulistano de há muito
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freqüenta o Bexiga com a desenvoltura de quem percorre calçadas
e ruas integradas a seu cotidiano.2
O italiano teve a favor de tal assimilação os fatores de língua,
religião, culinária e talvez de uma “latinidade” calcada no espontaneísmo cordial e rude, tão próximo daquele a compor a imagem
que o brasileiro aprendeu a fazer de si próprio. A personagem
Bananére estruturava-se nessa personalidade, e provavelmente foi
o primeiro tipo italiano a se impor em nosso panorama cultural.
Pela perspectiva do humor, sublimavam-se desarmonias, que a
pesquisa dos “pequenos” fatos históricos revela.
OS CONFLITOS SOTERRADOS
Pois aquele paulistano que passeia no Bexiga talvez não
imagine que o italiano, no início do século, suscitasse, como todo
imigrante, certo mal-estar nas camadas médias urbanas.
Inicialmente destinados à lavoura cafeeira, grande parte
dos italianos, devido às péssimas condições de trabalho no campo, mudava-se para a capital paulista ou para grandes cidades do
Estado, estabelecendo-se no comércio, nos seviços e na pioneira
indústria da época (BEIGUELMAN, 1968 ; 1981). Ressalte-se
que essa tendência para o estabelecimento nas terras brasileiras foi
reforçada pela imigração de famílias, tal como ocorreu na Argentina e no Uruguai. A estrutura familiar assegurou que o imigrante
preferisse a fixação no país-alvo a retornar à Itália, mesmo quando
conseguia algum progresso econômico.3
Dominando a cena do proletariado e dos profissionais de
serviços urbanos, os estrangeiros – em sua maioria italianos – eram
comumente vistos pelas camadas populares brasileiras, ao menos
em São Paulo, como açambarcadores de oportunidades (UGHET2

Isso não demonstra cabalmente imobilidades absolutas. É sabido, por
exemplo, o esforço de integração que a colônia japonesa realizou no Brasil,
abandonando em massa o budismo e adotando o catolicismo. Mas as
diferenças físicas e culturais foram e são de tal porte que a assimilação se
torna incompleta. Para uma idéia panorâmica do processo de integração e
assimilação do imigrante italiano, bem como as suas diferenças em relação
a outros grupos, consulte-se Diégues Júnior (1980, passim).

3

Quanto à importância da estrutura familiar para a fixação do colono, consultar
preferencialmente Klein (1989, passim).
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TO, 1982, p. 58-61). Juó Bananére, captando os fenômenos sociais
sempre pelo viés da comicidade, soube delinear esse mal-estar:
Nun lugàro andove non tê intaliano come na Zanta Gatterina,
tuttos munno gusta dos intaliano. Nu lugaro inveiz andove tê
intaliano piore du gafagnotte, come qui in Zan Paolo, tuttos
munno tê reiva dus intaliano, i anda aí dizeno chi a genti è garcamano insproratore. Insproratore é o diabolo che ti acareeghi,
sô indisgriaziato! (O PIRRALHO, v. 125, 10 jan. 1914, p. 15).4

Também imagens “negativas” para a burguesia eram
construídas. Merece destaque, por exemplo, o mito do “agitador
estrangeiro”, notadamente o anarquista, associado muitas vezes
ao italiano. Explorado pelas classes dirigentes, esse mito foi o
propulsor de uma verdadeira onda de banimentos, cujo alvo eram
os líderes do movimento organizado dos trabalhadores. Mas o
agitador anarquista italiano não sobreviveu no imaginário cultural
brasileiro, a não ser pelo viés exótico e romântico.5
Finalmente, merecem lembrança os próprios conflitos diretos entre a colônia e a elite, resultantes da condição de escravos
brancos a que se viam submetidos muitas vezes os imigrantes. Não
foram poucas as rusgas, incidentes diplomáticos e manifestações
de italianidade por aqueles que se viam em terra hostil.6
O Juó Bananére anárquico – não anarquista – e italiano
orgulhoso da pátria-mãe brinca com esses fatos sérios, mas seu
objetivo é alvejar a política local. E nessa história podem-se abrir
vários campos de interpretação.

4

Sobre a acepção de carcamano, diz Penteado (1962, p. 44):
A origem deste termo (...) é pitoresca. Dizem que os negociantes italianos,
em geral os do mercado, quando o filho pesava um artigo para o freguês
e faltavam ainda algumas [sic] gramas, diziam-lhe, em surdina:
– Calca la mano, figlio mio!

5

As questões inerentes à inserção do imigrante no movimento organizado dos
trabalhadores podem ser mais aprofundadas com a leitura de Fausto (1977,
passim) e Maram (1979, passim).

6

Consultar, relativamente ao assunto, Ianni (1972, passim). Para uma visão
abrangente da imigração italiana, ver Hutter (1987, passim); no tocante à
cidade de São Paulo, Morse (1970, passim); quanto à questão da italianidade,
Ughetto (1982, p. 66-76) – consultar “Adendo às Notas” – e Araújo Cardoso
(1987, passim).
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2 PORTA-VOZ DO IMIGRANTE OU
MÁSCARA DA BURGUESIA: Os Disfarces de
um “Poeta, Barbiére i Giurnaliste”
Eis a voz, eis o deus, eis a fala,
eis que a luz se acendeu na casa
e não cabe mais na sala.
(Paulo Leminski)

PRP, CIVILISMO, HERMISMO:
o entorno político do “giurnaliste”
Compondo uma personagem calcada nos traços do imigrante, tais como a sociedade determinava, Alexandre Marcondes
Machado obedeceu a uma lógica estrutural. Ou seja, não extrapoplou os limites através dos quais o italiano imigrante médio era
visto pelos brasileiros de São Paulo.
No entanto, cabia definir nessa figura o papel político que
haveria de exercer. E isso, como se verá, é uma verdadeira divina
encrenca em que podemos nos meter. Rico em interpretações, Bananére permite um amplo espectro de tentativas para desvelar-lhe
a voz. E o que resulta, ao final, é o tom da caricatura.
A chegada do cronista do Piques à imprensa paulistana coincide com um período turbulento da política partidária brasileira. A
voz estilizada do imigrante enriqueceria a oposição a Hermes da
Fonseca, liderada pela oligarquia paulista do PRP. A “encrenca”
no título do livro do barbeiro, poeta e jornalista expressa também
a vida confusa dos anos dez, no Brasil: o alto custo de vida, o
choque de opiniões, as barganhas e cavações do toma-lá-dá-cá
nos bastidores das transações políticas, o ambiente pré-guerra
européia, a preocupante “política de salvações” do marechal – um
presidente impopular e folclórico.
É Hermes da Fonseca – tratado de “Hermeze” por Juó Bananére – o merecedor da segunda epígrafe na página de rosto da
Divina increnca: “E di sai du governimo acarregado nus braço du
povo!” (ver fig. 1), frase no mínimo irônica, dada a caótica situação
do país e a conseqüente queda de prestígio do chefe da nação, que
sempre fora alvo da intelectualidade e da imprensa, desde que se
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tornara o antagonista do civilismo de Rui Barbosa. A violência
intermitente motivada pela queda-de-braço entre as oligarquias e o
presidente se aclara na terceira epígrafe, da “autoria” do “Capitó”,
na realidade o senador paulista Rodolfo Miranda:7
A bandiera du PRC á di sè pindurada na porta do Palazzo, né chi
sejia tutto furada di bala e lameada di sangue.

Sangue que o PRC – Partido Republicano Conservador,
agremiação liderada pelo senador gaúcho Pinheiro Machado – não
relutava em derramar. Era a época das intervenções estaduais, que
objetivavam estabelecer nas unidades federativas nomes ligados
ao governo central, pelo que se aliavam as dissidências locais a
Pinheiro Machado, articulador político de Hermes da Fonseca.
O marechal vencera Rui Barbosa no pleito eleitoral de
1910 e impusera com isso certo abalo à “política do café com
leite”. Durante a Campanha Civilista, a intelectualidade aderira
a Rui Barbosa com o slogan “a pena contra a espada”. Mas, na
realidade, as duas candidaturas não se diferenciavam muito, pois
mantinham intocados os estratagemas políticos utilizados pela
oligarquia vigente.
O político baiano acenava com propostas liberais, como a
do voto secreto. Revelava com isso grande sensibilidade política,
captando a crescente insatisfação das classes médias urbanas, que
viam no velho senador um autêntico campeão do liberalismo,
capaz de opor-se frontalmente às oligarquias. Deve-se lembrar,
no entanto, que Rui Barbosa era apoiado nada mais nada menos
que pelo PRP. O fato de um intelectual aparentemente progressista
estar escorado no que há de mais atrasado em nossa terra, ademais,
não é prática incomum na política brasileira até os dias de hoje.
Já Hermes da Fonseca contava com o apoio de poucos
intelectuais, mas suas propostas estavam imbuídas de razoável
apelo popular, principalmente no que toca à baixa classe média,
ansiosa por um discurso moralizador. Tal discurso vem mantendo
lugar cativo aqui nos apelos eleitorais, dada a estrutura político7

Esse político era membro da oligarquia paulista e aliado de Pinheiro Machado,
prócer do Partido Republicano Conservador (PRC) e eminência parda do
governo Hermes da Fonseca (CARONE, 1976, p. 106-112). A frase da epígrafe
se refere às tentativas de intervenção em São Paulo, por parte do governo
Hermes da Fonseca, apoiadas no Estado apenas pelos opositores ao governo
local, os perrecistas liderados por Rodolfo Miranda, alvo constante das críticas
da imprensa ligada ao PRP.
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-partidária brasileira, baseada nos favorecimentos e na corrupção.
Em 1910, vários estudantes e antigos adeptos do florianismo julgavam Fonseca alguém com pulso de ferro, apto a varrer com sua
espada o corrupto sistema político-administrativo do país. Floriano
Peixoto fora o nome que carregara supostos ideais puristas, ditos
“jacobinos”, que propugnavam uma política acima de partidos e
das oligarquias, embasada na moralidade pública – mas cujos resultados foram polêmicos, duvidosos e efêmeros. Nesse contexto,
os militares, tidos como elementos colocados acima das estruturas
corruptas, irromperam no cenário político, colocando em polvorosa os defensores do liberalismo. Daí o caráter dito “civilista” da
campanha de Rui Barbosa, apoiada pelas velhas elites estaduais.
O PRC, arquitetando a candidatura militar de Hermes da Fonseca,
aparecia como novo partido capaz de equilibrar hegemonicamente
os interesses das diversas oligarquias locais e seus Partidos Republicanos. Na Primeira República, trata-se de um período singular,
em que se propôs um centralismo de pouco êxito, similarmente
ao que ocorrera no militarismo “jacobino” de Floriano Peixoto.
Vencido o pleito – com fraudes de ambas as partes –, Hermes da Fonseca lançou a campanha das “salvações nacionais”,
pelas quais estimulou a derrubada das elites dominantes no Norte
e Nordeste. Utilizando a força para alcançar tal objetivo, Fonseca
ao mesmo tempo estabeleceu alianças com oposições locais, interessadas na queda das oligarquias em seus estados. Pretendeu-se
mesmo intervir em São Paulo, mas houve oposição armada e a
tentativa falhou. De seu lado, o PRC de Pinheiro Machado apoiava o marechal formalmente e tentava equilibrar o jogo político,
compondo-se com várias das oligarquias depostas. De outro, o
exército de Hermes da Fonseca impunha uma desarmonia aos
anseios centralizadores de Pinheiro Machado no difícil jogo de
composição com os partidos estaduais. As “salvações nacionais”
forçadas pelos militares hermistas provocaram o enfraquecimento
momentâneo do líder perrecista, que, no entanto, soube rearticular
os setores tradicionais contra aqueles que pretendiam moralizar
o regime pela força.8

8

O episódio mais relevante da rearticulação oligárquica se passou no Ceará,
cujo levante armado comandado por Floro Bartolomeu – apoiado pelo
carismático padre Cícero – fez reconduzir a família Accioly, a “dona” do Estado,
ao governo cearense. Para detalhes ver Carone (1983, p. 299-303) e Nosso
Século (1981, p. 8, 10-11).
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A política hermista sucumbiu ao caudilhismo de Machado.
O governo centralizador logo reprimiu trabalhadores, apesar de ter
acenado aos operários, durante a campanha eleitoral, com propostas que os beneficiavam.9 O senador gaúcho, líder do Legislativo,
era quem governava de fato, dominando a bancada do Congresso e
equilibrando-se entre coronéis e militares. Era ele que determinava
a “degola” das oposições no Congresso Nacional, tática imposta
por Campos Salles com a sua “política dos governadores”. Jornais
e revistas não tardaram a mover uma campanha contra o presidente, num dos maiores achincalhes que a história da imprensa
brasileira já registrou a uma figura pública. A estultice do marechal
ampliou-se de forma caricata e explorou-se sua fama de azarado.10
FALAR MAL DO PRESIDENTE:
ARAUTO DA OLIGARQUIA PAULISTA?
Em La divina increnca se encontram vários exemplos dessa
gozação que se fez do presidente. Tome-se o poema satírico cujo
título nada mais é que o apelido do marechal Hermes: “O Dudú”.
No subtítulo, explica-se: “[a ser cantado] co’a [música popular]
cabocla do caxangá”. Como primeiro exemplo, o poema consegue
transmitir uma boa idéia do envolvimento dos textos de Bananére
com aspectos circunstanciais da realidade político-partidária:
9

10

Fausto (1977, p. 54-55), dá pormenores significativos do assunto, com
comentários sobre o congresso operário ocorrido no Rio de Janeiro, sob os
auspícios do governo Hermes.
Segundo a coleção Nosso Século (1981, p. 27), a fama correspondia aos
acontecimentos:
• Quando surgiu a proposta de se lançar como postulante à presidência o
mineiro Davi Campista, ministro da Fazenda de Afonso Pena, Hermes da
Fonseca, candidato da jovem oficialidade, irrompe no gabinete presidencial,
pede demissão do cargo de ministro da Guerra e atira sua espada sobre a
mesa. Pena morre um mês depois, de “traumatismo moral”, segundo a oposição...;
• O rei D. Manuel II, de Portugal, é derrubado pelos republicanos, no mesmo
instante em que o soberano participava de um banquete a ele oferecido pelo
marechal Hermes, então em visita a Portugal;
• A esposa do marechal, Nair de Tefé, quebrou o fêmur e a bacia ao mudar
de charrete, durante um passeio, a fim de fazer companhia ao marido, que
“parecia triste”;
• Em 1911 e 1912, o governo fez empréstimo de 2.400.000 libras ao Lloyds
Bank, a ser pago em 60 anos. Dessa quantia, 1.001.992 libras foram depositadas em um banco russo, encampado pela Revolução Socialista de 1917.
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Faize quatro anno inzatamente migna genti
Che subi p’ra presidenti
A xirosa griatura,11
Tuttos munno ariclamáro i protestaro
Ma nu fin tuttos cançáro
I subi u “garadura”.
I o garadura subi
I di lá non quiz sai.
[. . .]
O Ri Barboza che non é di brigadêra
I che non pega na xalêra12
Nê si vende pur dignêro
Fiz un discurso la inzima du Gazino
I xamô elli di gretino
I di gaxôrro du Pignêro.
I lá chetigno ficô
Mais o Hermeze non ligô.
[. . .]
Vignô disposa as inleçó qui di Zan Baolo
I o nimal du maresciallo
Quiz fazê a tervençó;
Ma o Oxinton13 chi non tê medo di garetta
Quano vi a cosa pretta
Mandô cumprá uns gagnó.
I o Hermeze arripiô
I non fiz maise a tervençó.
[. . .]
Mas o Pignêro c’umas parti di valente
Vignô qui direttamente
11

Segundo Martins (1978, p. 173), a expressão “xirosa griatura” é alusão ao
soneto áulico em que Bernardino Lopes, já senilizado pelo álcool, chama
Hermes da Fonseca de “Bonito herói! Cheirosa criatura”, num ridículo que
jamais passaria despercebido pelo cáustico Bananére. A propósito, conferir
o poema “Sunetto Futurissimo” (BANANÉRE, 1966, p. 133).

12

O Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (1983, p. 400) registra a
expressão pegar no bico da chaleira, que significa “adular, bajular, lisonjear
os poderosos”.

13

Washington Luís Pereira de Sousa, Secretário de Justiça de São Paulo durante
a tentativa intervencionista do governo central e último presidente da Primeira
República.
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P’ra tumá satisfaçó!
Mais o Baolista chi é un pissoalo di valôre
Prigôli un contravapóre
Che illo fui pará no chó.
Uh! che bonito tombigno!
Goitado du Pentifigno.14
[. . .]
Dista maniéra in tuttas parte insgugliambádo
O Dudú pobri goitado
Apparicia un cão sê dono.
Tuttos giurnale só xamava illo di vacca
Di gretino, urucubacca,
Di goió, gara di mono.
Imbax’o dos assubio
Vivêa o Dudú nu Rio.
[. . .]
Fossi na rua, nu cinema, o lá na praia
O Dudú livava a vaia
Até si aritirá.
Dista maniêra insgugliambado in tuttas parti
O Dudú virô “smarti”,
I pigô di anamurá.
Ai! ai! oglia a cara delli
Parece até o Vapr’elli.
[. . .]
N’un instantigno illo cavô una piquena
Una lindigna murena,
La d’inzima o gorcovado.

14

Trata-se de um apelido de Pinheiro Machado – Pente Fino – devido à sua
capacidade de selecionar os membros do Congresso Nacional para compor
a base de apoio ao governo, graças ao sistema de “degola” da política dos
governadores. A estrofe em questão se refere provavelmente à frustração do
senador gaúcho em não ter na cabeça do governo de São Paulo alguém de
seu grupo.
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Di Nairia15 si xamava o nome della
I come una satanella
Indominô o namorado.
I o Hermeze goitadigno
Gaiu come un pattigno.
[. . .]
I un die gazàro con festanza
I fizéro una liança
Ella o Pignêro i o maresciallo.
I desde intó o goitadigno du Brasile
Apparéci un covile
Di gatuno di gavallo.
Goitadigna da Naçó
Gaiu na bocca do lió.
[. . .]
O Maresciallo c’oa Nairia i co Pignêro
Azuláro cos dignêro
La du Banco da Naçó.
I un restigno che scapô distu pissoalo
O ermó du Maresciallo16
Passô a mó, abalô!
I o Brasile goitado!
Ficó pilado, pilado!!...
(BANANÉRE, 1966, p. 43-46 ; O PIRRALHO, v. 165, 12 dez.
1914, p. 5-6)

15

Nair de Tefé, que noivou e casou com Hermes da Fonseca durante o mandato
presidencial. Era de família da elite e quebrou vários tabus em sua época. Foi
caricaturista renomada de Fon-Fon!, O Malho, Careta e outras publicações
ilustradas do início do século. Também se notabilizou como atriz e violonista
popular, o que causava espécie à elite da belle époque, que rejeitava as
tradições populares e se espelhava numa atitude franco-inglesa raffinée.
Os saraus que promoveu no Catete ficaram famosos, pois lá tinham espaço
músicas de raízes afro-brasileiras, como o maxixe e o xote. Marcou época sua
interpretação do “Corta Jaca”, de Chiquinha Gonzaga, que mereceu diatribes
violentos de Rui Barbosa. Bananére, ao compor a imagem negativa de Nair
de Tefé, ratifica o preconceito que cercava a mulher do presidente. Para mais
detalhes ver Fonseca (1974, p. 29-36, 42-45) e Nosso Século (1981, p. 28).

16

Provavelmente Tabelião Fonseca Hermes, líder da maioria na Câmara – Nosso
Século (1981, p. 26) e notas ao final de La divina increnca (BANANÉRE, 1966,
p. 140).
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A leitura de Bananére, pois, requer certo conhecimento de
época, principalmente dos embates ocorridos durante e após a
Campanha Civilista. Hoje, tendemos a encarar esse fato histórico
como algo estreitamente vinculado ao pleito eleitoral de 1909. No
entanto, Rui Barbosa tivera a capacidade de mobilizar as camadas médias da população contra a queda da qualidade de vida e
em favor de conquistas liberais. O governo Hermes da Fonseca/
Pinheiro Machado consistia na representação de uma oligarquia
anquilosada no poder, embora fora do eixo Minas/São Paulo. O
PRP, dessa forma, estava na oposição ao marechal e acabou por
contar com um consenso da imprensa paulista e com o interesse
da burguesia cafeeira.
Dentro da perspectiva de engajamento, as opiniões a respeito de Juó Bananére e o papel por ele desempenhado vão de um
pólo a outro. Num extremo, Vera Chalmers afirma que, por não
corresponder a uma vinculação da opinião corrente da colônia
italiana, a sátira humorística de O Pirralho consistiria apenas
em uma cômica máscara atrás da qual se escondia o bairrismo
situacionista de São Paulo (CHALMERS, 1990, p. 36). Em outras
palavras, o PRP.
Na outra ponta, temos a opinião de Carpeaux, ao considerar
Marcondes Machado/Bananére talvez a primeira “voz da democracia paulista”, afirmando que, “opondo-se a Hermes, Juó falou
em nome de todos os paulistas” (CARPEAUX, 1958, p. 200, 202).
NO SEIO DA ARISTOCRACIA,
O “DESRECALQUE LOCALISTA”
A afirmação radicalizada peca por desprezar, da parte de
Carpeaux, a estrutura de poder da Primeira República. Ao falar
em democracia, avulta uma posição que a elite paulista mantinha
contra o autoritarismo, mas a liberalidade de tal postura oculta as
características essencialmente antidemocráticas que a burguesia
cafeeira de São Paulo não se dispunha a mudar, em proveito
próprio. Listem-se aí o processo eleitoral – em que as camadas
populares pouco participavam, subjugadas pelo coronelismo e
pelo veto à presença de mulheres e analfabetos – e os interesses
dos proletários, cujas necessidades e problemas passavam longe
do discurso liberalizante de Rui Barbosa.

120

Da parte de Chalmers, não se privilegia o aspecto de apelo
popular incontestável que esta produção de raiz erudita obteve,
embora a opinião da pesquisadora se enquadre de modo coerente
na realidade brasileira da época. Todavia, é nítido que, analista
arguta que é das técnicas literárias do modernismo, Chalmers soube
ver na crônica humorística de O Pirralho as raízes do movimento
modernista. E nesse aspecto concorda com Carpeaux.
Mais do que perceber a postura paródica e algo desrespeitosa
para com a literatura magistral da elite, deve-se emprestar ênfase
ao contraditório: foi sob a proteção e o incentivo da aristocracia
que se formulou um texto de alcance popular e perspectiva inovadora, exatamente o contrário do que se deveria esperar. E nisso
não ocorre diferença fundamental em relação ao desenvolvimento
do Modernismo.
Ora, embora levado adiante por elementos de classes médias, basicamente, foi amparado na aristocracia decadente de
São Paulo que irrompeu o movimento modernista. Somente nessa
classe poderia haver elementos que sustentassem as manifestações
artísticas inovadoras. Patrocinado por uma elite, o aprendizado
modernista foi admitindo ao longo dos anos manifestações não-convergentes com a ideologia aristocrática, como o engajamento
político de esquerda, na década de 30. Todavia, enquanto palpitante
nos salões aristocráticos, o Modernismo pautou-se por uma arte
antiburguesa, na acepção de contrária ao gosto comum, aberta
a experimentalismo e a vozes novas. Coube a Juó Bananére a introdução dessa voz nova, revolucionária, embora – aliada política
da aristocracia – não cuidasse dos interesses das classes em que
se inspirara.
MA CHE ITALIANITÀ È QUESTA?
É realmente difícil acreditar que a personagem do cronista-barbeiro fosse uma espécie de porta-voz das camadas populares,
particularmente daqueles cuja voz estilizava, os imigrantes italianos, embora a torto e a direito Bananére desse mostras de sua
admiração pela Itália.
Nem poderia deixar de ser assim. Os italianos de São Paulo
foram pródigos em extravasar sua italianità, e Bananére estaria
nadando contra a corrente jornalística se também não a manifes121

tasse. No entanto, sempre prevalece o humor: quando as coisas
endurecem, o barbeiro dá um jeito de se escafeder. É o que ocorre
ao ser convocado para a guerra pelo rei da Itália, via telegrama:
Juo Bananére (Barbiére)
distritto d’Abax’o Piques
Zan Baolo – Brasile
Via Londra – Bó Ritiro
Intalia diclaró guerra Lemanha – Vegna afazê o surdado
tambê.
Vittorio Manoele – Re
(...)
Vittorio Manuele (Ré d’Italia)
Rua Garibaldi – Quirinale
Roma – Intalia – Eropa
Sinto molto ma non posso afazê u sordado. Stó ocupato.
(O PIRRALHO, v. 187, 15 maio 1915, p. 4)

As ponderações de italianità do “barbiéri, poeta i giurnaliste” são tomadas pelo lado da caricatura, sempre. É Voltolino que
a visualiza, segundo Mario Carelli:
Constatemos (...) que além do aspecto extrovertido e gesticulador
do barbieri, Voltolino dá-lhe um lado sentimental na imagem
de um álbum de fotografias de família, do homem que dorme
num banco de praça e sonha que está na Tripolitânia, em plena
guerra com os turcos. É provável que Voltolino tente suscitar em
relação a Juó Bananére a condescendência que os tipos populares
atraem. De fato, ao conceber Juó Bananére, Voltolino personaliza o imigrado, pois aos poucos vai desenvolvendo-o, embora
ele conserve o mínimo de traços identificáveis requeridos pela
estilização (CARELLI, 1985, p. 95-96).

Mudando um pouco esse tom, interpreto o aspecto caricatural de Bananére como uma espécie de trote que a veterana
sociedade paulista impunha ao calouro italiano, ao modo de um
preço pago por sua integração. O trote pode ser muito engraçado
ou deprimente para uns e outros, dependendo das perspectivas
de quem o impõe, sofre ou simplesmente olha. José Paulo Paes,
por exemplo, vê em Bananére apenas “a grosseria da paródia
semi-erudita” e “a habilidosa mas grosseira contrafação do ítalo-
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-português macarrônico (...) que tanto entusiasmou Otto Maria
Carpeaux [sabe-se] lá por quê” (PAES, 1985, p. 264).
Atrás de semelhantes reações acaba-se por negar, pelo silenciamento, o aspecto pioneiro do autor/personagem – uma das
razões que “tanto entusiasmaram” Carpeaux, em seu trabalho já
citado. Ademais, aspectos progressistas, pálidos embora, poderiam
ser observados na voz do barbeiro. Alcântara Machado (MACHADO, A., 1940, p. 255-256) vislumbra um efeito psicológico
estimulante na personagem de Bananére, em termos de utilização
de figuras populares. De fato, o giurnaliste não é mais o indivíduo
dos estratos desprivilegiados, recalcado e bobo, um Jeca Tatu,
por exemplo; mas um elemento do povo, cônscio das negociatas
dos poderosos, dos governantes, que não se deixa ludibriar por
ninguém, não indo atrás dos manda-chuvas: ele é que os atrai a si.
Afinal, é “Óxinton” (Washington Luís) que vai até o salão, como
freguês de carteira que é do barbiéri e – aí já vai uma interpretação
minha –, por extensão, do giurnaliste. Bananére faz o que quer
com o político, seja com a navalha, seja com a pena.
Em termos gerais de cultura, o tipo popular astuto possui
raízes bem antigas e míticas, talvez na personagem do pícaro.
Bastaria para tanto citar o exemplo de Pedro Malazarte. Nesse
contexto, a figura do barbeiro, integrando fenômenos de sua
época através do apelo pragmático ao humor veiculado por um
meio de comunicação de massa, redimensiona a do astuto. Ocorre uma limitação: a crítica não atinge seriamente os ídolos da
aristocracia – todo discurso tem seu alvo. O meritório aqui é ver
o desrecalque17 da voz popular, afirmada como veículo crítico e
abrigada em espaço do jornalismo aceito pela elite. O Modernismo
emergente desrecalcaria definitivamente a cultura local de base
popular, entroncando-a com a vanguarda européia.
O fato de ser identificado como porta-voz de grupos políticos, aliás, era consciente em Juó Bananére. Alexandre Marcondes
Machado sempre esteve ligado à ala liberal do PRP, que desaguou
no Partido Democrático e no movimento Constitucionalista de 32.
Sua base era O Estado de S. Paulo, maior arauto da elite liberal
paulista. Certa vez, ao imaginar a cena política como um teatro
de marionetes, põe no palco sua figura e a do ex-presidente Rodri17

Utilizo termo empregado por Candido (1967, p. 143) ao se referir à irrupção de
fontes populares, incluindo as do caudal ameríndio e africano, na estruturação
das obras modernistas. Ver também Lafetá (1974, passim).
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gues Alves, ambos manipulados por forças maiores: de um lado,
o então chefe de clã Oscar Rodrigues Alves, o “Káká”; de outro,
Júlio Mesquita, diretor do Estado:
Ista ingarigatura té per fin spricá a attuale situaço pullitica di Zan
Baolo. Attualmente, qui in Zan Baolo tê dois xéffe pulittico: –
o Giulio Misquito i o Káká, gada xéffe tê un testa di ferro: – o
testa di ferro do Giulio Misquito só io, i o testa di ferro du Káká
é o Cunselhêro Rodrigos Alveros páio delli: Intó io co Rodrigos
Alveros sommo testa di ferro. Uh! che bó! (O QUEIXOSO, v.
3, p. 17, 13 jan. 1916).

Não haveria que se falar em voz que representasse os anseios populares ou ao menos do imigrante, mas em voz do povo
a serviço político da aristocracia. No entanto, o histrionismo do
autor escorregava por vezes para uma fina e talvez inconsciente observação das mazelas sociais. Vale a pena transcrever uma de suas
obras-primas, paródia de “O Lobo e o Cordeiro”, de La Fontaine.
O Lobo i o Gorgerigno
Fabula di Lafontana
Traduçó Du Bananére
Un dia n’un riberó
Chi tê lá nu Billezinho
Bebia certa casió
Un bunito gorderinho.
Abebia o gorderigno,
Chetigno come un Jurití,
Quano du matto vizigno
Un brutto lobo saì.
O lobo assí che inxergô
O pobre gordêro bibeno,
O zoglios arrigalô
I lógo giá fui dizeno:
– Olá! ó sô gargamano!
Intó vucê non stá veno,
Che vucê mi stá sujano
A agua che io stô bibeno!?
– Ista é una brutta galunia
Che o signore stá livantáno!
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Vamos xamá as tistimunia,
Fui o gordêro aparlano...
Non vê intô Incelencia,
Che du lado d’imbaixo stó io
I che nessun ribêro ne rio,
Non góre nunca p’ra cima?
– Eh! non quero sabê di nada!
Si vucê non sugió a agua,
vucê chi a semana passada
Andó dizeno que io sô un pau d’agua.

Fui

– Mio Deuse! che farsidade!
Che genti maise mentirosa,
Come cuntá istas prosa,
Si tegno seis dia d’indade?!
– Si non fui vucê chi aparlô,
Fui un molto apparicido,
Chi tambê tigna o pello cumprido
I di certo chi é tuo ermô.
– Giuro, ó inlustre amigo,
Che istu tambê é invençó!
Perché é verdade o che digo,
Che nunca tive un ermô/
– Pois se non fui tuo ermó,
Cabemos con ista mixida;
Fui di certo tuo avó
Che mexê c’oa migna vida.
I avendo accussi parlato,
Apigó nu gorderigno,
Carregó illo p’ru matto
I cumeu illo intirigno.
————————MORALE: O que vale nista vida é o muque!
(BANANÉRE, 1966, p. 19-20 ; O PIRRALHO, v. 176, 27 fev.
1915, p. 4)

Nada mais fácil, portanto, do que ouvir no cronista paulistano a voz de um ou outro. Da mesma forma que se alia ao PRP, tem
a sensibilidade de parodiar o capitalismo selvagem e ascendente,
argutamente associando o cordeirinho ao carcamano. Na esteira
de semelhante interpretação, Alcântara Machado vai mais longe
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e associa a figura do barbeiro à de porta-voz da própria colônia
italiana:
Símbolo cômico e ridículo do imigrante que aqui se faz gente,
vira importante, dá opiniões. De forma que bastava se declarar
amigo de um político para ridicularizá-lo. Nele e através dele o
paulista se vingava (...).
Juó Bananére, cidadão de São Paulo, permaneceu sempre profundamente italiano. Interpretando com justeza os sentimentos da
maioria da colônia, ele se julgava credor da terra de adoção sem
lhe dever coisa nenhuma. Nem reconhecimento. (...) E porque
exprimia alto o que os outros segredavam na intimidade, era,
sem dúvida o líder porta-voz da colônia (MACHADO, 1940,
p. 255 e 258).18

PARODISTA, PARAFRASEADOR,
ESTILISTA, CONTRAFATOR?
A verdade é que o caráter lúdico e histriônico dos textos
de Bananére – caminhando que vai nas inúmeras possibilidades
abertas pelo humor – torna complexo seu enquadramento discursivo, além de ocultar a importância de sua obra.
Ou seja, para além de uma crítica totalizante, que o integre
a determinada ideologia, aflora o humor parodístico, desconstrutor
de uma cultura sedimentada e hierarquizante.19 Nessa esteira, não é
demais lembrar: a paródia critica a realidade pela desconstrução de
uma linguagem portadora de certa cosmovisão. Em contrapartida,
essa estratégia acaba por forjar imagem bem pouco revolucionária
do imigrante. Há um misto de paródia, paráfrase e estilização nos
textos de Juó Bananére, dependendo da perspectiva pela qual os
estudamos. Conceitua Afonso Romano de Sant’Anna esses termos:
(...) a diferença entre esses termos está em que a paródia deforma,
a paráfrase conforma e a estilização reforma. Entre eles há um
sinal de diferença. Mas mesmo havendo essa diferença, pode-se tentar agrupar esses três termos em dois conjuntos, tendo
em vista que existe uma natural aproximação entre a estilização
18

É da mesma opinião Décio Pignatari (apud LEMOS, 1979).

19

Nas considerações sobre a paródia, efetuadas a partir de agora, levo em conta
o trabalho fundamental de Bakhtin (1981), passim, bem como o estudo de
Sant’Anna (1975, passim), e sua posterior reinterpretação (1985, passim).
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e a paráfrase, enquanto a paródia coloca-se num outro espaço.
Sem dúvida, a paródia deforma o texto original subvertendo sua
estrutura ou sentido. Já a paráfrase reafirma os ingredientes do
texto primeiro conformando seu sentido. Enquanto a estilização
reforma esmaecendo, apagando a forma, mas sem modificação
essencial da estrutura.
Por isso é lícito dizer que a paráfrase e a estilização fazem parte
de um mesmo conjunto em oposição à paródia (...).
Não se depreenda dessa separação (...) que exista uma incompatibilidade total entre esses recursos ou que eles não possam
existir num mesmo texto. Há textos que possuem esses (e outros)
atributos, ocorrendo um deslizamento de efeitos de uma parte
para outra do discurso (SANT’ANNA, 1985, p. 41-42).

Ao desvelar a voz do Outro, recalcada sob a cultura bacharelesca, o humor parodístico aproximou o erudito e o popular,
auxiliando na descanonização do primeiro, como pretendeu nosso
melhor modernismo. O “semi-erudito” apontado por José Paulo
Paes estaria embutido nessa questão.
Por outro lado, quanto à algaravia da linguagem, se bem
serviu à dessacralização da cultura, limitou-se a uma estilização
parafrástica – como talvez sugeriria Sant’Anna – ou a uma “habilidosa mas grosseira contrafação”– como afirmou Paes. Ora, tanto o
efeito cômico como o sucesso popular de Bananére não poderiam
dever-se a uma leitura que requeresse o conhecimento erudito exigido para uma interpretação mais profunda de seus textos – daí a
“contrafação”. Uma possível fruição mais intelectualizada caberia
apenas a certos membros da elite, preocupados com a renovação
artística. O efeito na massa ledora era o do riso etnocêntrico, que
perdura até hoje, próprio à comunicação de massa – e inevitável
ao ser humano. Basta lembrarmos a caricatura do japonês, que
no início dos anos 90 voltou a invadir a propaganda televisiva,
expondo uma comicidade natural para quem não é nipônico, mas
que acaba por se esgotar e abrutalhar pela repetição excessiva e
pouco criativa.
Enfim, está feita uma verdadeira mistura macarrônica das
interpretações possíveis dos textos de Bananére. A estilização grosseira pode abrutalhar a imagem do imigrante e levá-la ao ridículo.
No entanto, há brechas para uma visão que o torne porta-voz da
colônia ou arguto crítico popular da bandalheira político-partidária.

127

E um resquício de fineza literária vem polir essa assertiva, como
no “Lobo i o Gorderigno”.
Tudo isso regado ao molho da língua nova, esforço improvisado de uma pessoa ilustrada que não levava nada a sério,
caricaturando tudo ou quase tudo, e impondo na recepção geral
sotaque a um tempo bárbaro e popular, a ser incorporado legitimamente no patrimônio cultural brasileiro.
E, se La divina increnca se autoproclama “livro di prupaganda da literatura nazionale”, é chegada a hora de encarar uma
importante questão: a que nacionalidade a voz italianada se referia?
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3 UM BRASILIANO NO BAIRRISMO
PAULISTA
Uma das glorias de São Paulo é ser a capital artistica do Brasil,
porque toda gente aquí sabe assobiar a “Viuva Alegre” e até as
negras cantam “O amor é como o assucre”.
(“O Pirralho”)

PATÊ DE PATOÁ PRA “ENCHANTER LE BOURGEOIS”
Levado em consideração o civilismo desencadeado por Rui
Barbosa, Bananére pode bem ser considerado porta-voz da elite
cafeeira, como analisa Vera Chalmers. Naquele contexto histórico, a oposição a Hermes da Fonseca uniu a imprensa paulista,
correspondendo aos interesses da burguesia do café. A algaravia
de Bananére servia à propaganda anti-hermista desejada pela elite
liberal ou francamente conservadora, sequiosa de apoio – e voto –
popular, desde que a falta de consenso das oligarquias provinciais
abalara a política do “café com leite”. O bairrismo paulista, inflado
pelas tentativas intervencionistas de Hermes da Fonseca e Pinheiro
Machado, ocupou espaço na imprensa. O Pirralho – tendo em Juó
Bananére uma das armas mais eficazes – foi típico representante
deste putsch de São Paulo.
Em contrapartida, motivada pela industrialização e pela ascensão do proletariado, a burguesia se unia por sobre as diferenças
regionais e revelava propostas nacionalistas. Em nome de um ideal
fraterno e harmonizador tendo como escopo a pátria mitificada,
encobriam-se as tensões sociais emergentes da consolidação de
uma classe proletária nos centros industriais. Em torno da Pátria
idealizada, as oligarquias se aliavam em vista de um combate ao
inimigo maior, fosse ele o agitador estrangeiro estereotipado,
fosse a figura despersonalizada e mais atenuada da hegemonia
cultural européia.20
A era industrial produziria a grande cidade (...), derrotaria
o comércio de bases retrógradas (...) e abafaria (...) o surto
regionalista. O nacionalismo, porém, adquiriria outro aspecto
ante os perigos das doutrinas internacionais que ameaçavam a
20

Sobre o processo geral de ascensão do nacionalismo ver Carone (1976, p.
276-302).
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estrutura do regímen através das greves contínuas e da ação dos
anarquistas, muitos dos quais eram operários estrangeiros, que
são imediatamente expulsos do país. Os problemas da cidade (...)
superariam os do campo. O industrial, o agricultor e o comerciante contudo precisam de segurança e valem-se do nacionalismo
como arma ideológica. Passa-se a cogitar então da pluralidade
de raças que formam a nação, conseqüência da imigração em
massa, e busca-se congraçar todos os povos, proclamando que
um novo tipo de homem resultará do caldeamento, da mistura de
sangues – e que esse será o brasileiro de amanhã. Ao caboclismo
sucederá esse original racismo, esse racismo antipurista e que
louva e exalta a miscigenação. Passa-se a propagar o nacionalismo para convencer, produto de uma necessidade imediata e
prática (...) (BRITO, 1954, p. 278-279).

É nesse contexto, no qual orgulho paulista e ideário nacionalista se abraçavam, que a campanha pelo serviço militar
obrigatório, liderada por Olavo Bilac, obtém êxito, com a adesão
significativa da intelectualidade, inclusive daquela que já ia se
pontificando numa linha de frente “vanguardista”. Destaque-se o
próprio Oswald de Andrade, que, na época do Pirralho, transitava
por entre as hostes da cultura oficializada, participante da Liga de
Defesa Nacional, embora a duras penas acadêmico das Arcadas,
o templo da elite bacharelesca e nacionalista. Veja-se a propósito
sua autoparódia em Um homem sem profissão.21
Também o apogeu da literatura cabocla ilustra a ascensão
nacionalista, o intento de valorização de supostas raízes brasileiras nos contextos africano, indígena e colonial, em contraposição
ao artificialismo estrangeiro. Isso não representava uma atitude
passadista, mas esforço para superar a cópia extática da cultura
estrangeira e uma busca da expressão artística original, tida como
genuinamente brasileira. A urbanização e cosmopolitização de
São Paulo deveria contribuir para essa onda, criando seus próprios
tipos e fixando-os no imaginário coletivo, forjando elos novos da
simbologia nacionalista, agora não mais reduzidos ao caboclo.
Diz Nicolau Sevcenko:
Introduzir novos laços, a pretexto de resgatar elos, seria uma
forma de forjar vínculos simbólicos que substituíssem nexos
sociais e políticos que os novos tempos e suas condições haviam
corroído. Corrosão essa que vinha ocorrendo tanto nas relações
entre as pessoas e grupos quanto nas consciências individuais e
21

Ver “Adendo às Notas”.
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nas identidades coletivas. Fixar silhuetas, feições e sortilégios,
dar-lhes almas com forte poder de sugestão, seria uma forma de
se confirmar contra a dúvida, de seduzir os desgarrados, de atrair
os desorientados, de estigmatizar os recalcitrantes. Enfim, seria
um modo de unificar sob um signo comum, um vetor de coação
ao mesmo tempo que socialmente dado, instintualmente assumido
(SEVCENKO, 1972, p. 236-237, grifo do autor).

A cultura dândi imperava nos salões, num suave convívio
com o caboclo, desde que este se prestasse ao fortalecimento
de um símbolo nacionalista que mitigasse as desarmonias e a
todos unisse em ideal comum. O convívio, aliás, era patente, não
a integração, raras vezes ocorrendo uma empatia total entre a
tematização cabocla e seus autores. É batidíssimo o fato de que,
nos livros regionalistas de então, a prosódia regional-popular era
mimetizada em contraponto a uma dicção culta do narrador em
terceira pessoa.
Wilson Martins chega a ver na escrita de Bananére uma
forma sutil de novo regionalismo – o da grande cidade industrial:
O fenômeno da colonização estrangeira (...) vinha sendo discutido
e analisado já há alguns anos, enquanto fato sociológico, político
e econômico; aqui, trata-se de sua transformação em dado mental.
Estamos, pois, diante de um avatar do nacionalismo, mesmo nas
suas aparências de afetuosa ironia (MARTINS, 1978, p. 111).

Sevcenko interpreta da mesma forma. Ao listar alguns dos
diversos artistas e eruditos integrados nesse esforço nacionalista,
bem como suas estratégias – Cornélio Pires, Benedito Calixto,
Von Ihring, Oliveira Vianna – não deixa de citar a figura de Juó
Bananére nesse contexto, dando-lhe um caráter mais híbrido do
que normalmente se costuma ver: “Alexandre Marcondes Machado
funde a figura do ítalo-paulista criada pelo caricaturista Voltolino,
com os traços do caipira, do circo e teatro populares, dando origem à impagável personagem do Juó Bananére” (SEVCENKO,
1992, p. 249).
Seria um regionalismo paulistano, portanto, o que se poderia
deduzir das interpretações de Sevcenko e Martins, a serviço de uma
atitude nacionalista imperiosa. Uma relativização de semelhante
postura analítica, lembra Mário Carelli, ampara-se no próprio fato
de o tipo carcamano criado por Juó Bananére basear-se “nas marcas
diferenciadoras do estrangeiro” (CARELLI, 1985, p. 111). Esse
apelo à alteridade, todavia, já faz parte da tradição nacionalista
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brasileira que, em suas manifestações culturais, procurou reconhecer e fundir traços étnicos diversos. Trata-se aqui da utilização não
só do estrangeiro – no caso o italiano – como do traço popular,
que buscava sua inserção na cultura legitimada forjada nas elites.
“NON DUCOR, COTUCO”
Qualquer que seja a conclusão, todavia, deve-se dizer que de fato
Bananére misturou reivindicações nacionalistas tanto brasileiras como
italianas, no liquidificador humorístico que operava. Em 1917, chegou
mesmo a publicar, em parceria com Antônio Pais (pseudônimo de
Moacir Piza), um “libro di saniamento suciale”, Calabar, que atacava
o padre Valois de Castro, deputado que manifestara publicamente
suas simpatias germanófilas, na época dos torpedeamentos de
navios brasileiros pela marinha de guerra do Kaiser (CARELLI,
1985, p. 109-110).
Típico representante da investida nacionalista, Calabar não
encontra o mesmo Juó Bananére criativo de antes. O sucesso não
foi além, ao que parece, da segunda edição.22
Figura difícil de caracterizar, Bananére tem, no entanto, uma
participação antológica no que se refere ao nacionalismo e, desta
vez, escolhendo como alvo nada mais nada menos que o poeta
brasileiro mais respeitado de então: Olavo Bilac. A passagem é
longa, valorizada por todos os poucos comentadores do cronista,
e merece ser citada, pois se trata de uma das realizações mais
felizes do giurnaliste.
Em outubro de 1915, Bilac vai a São Paulo, sempre em campanha cívico-patriótica. Eis a versão de Bananére, intitulada “A Vesta
do Bilacco”:

22

O livro é citado como Galabaro por Carelli (1985) e Belluzzo (1979), em suas
bibliografias, da mesma forma que no dicionário de Menezes (1978). Ao que tudo
indica, parece um aditamento macarrônico aos poemas tradicionais de Moacir Piza,
sob pseudônimo de Antônio Paes, na obra Calabar, que pode ser encontrada,
sem a colaboração de Juó Bananére, em Piza (1923). Pelo menos parte de tal
colaboração se encontra no Pirralho, (v. 234, 20 abr. 1917, p. 11 ; v. 235, 28 abr.
1917, p. 9 ; v. 236, 5 maio 1917, p. 11). Para reforço de meu ponto de vista, na
edição do v. 238, 20 maio 1917, p. 12, aparece a propaganda do livro: “Calabar/
di Juó Bananére/i/Antonio Paes // Estupendimo livrio di/sgugliambaçó co /padri
chi abracció/u allemó!/Avenda in tuttas parti!/1$000 cada uno” (ver fig. 11b).
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Quartaferra teve a nunciada visita du Bilacco, principe dus poeta
brasileiro, o Dante nazionalo. Uh! Mamma mia. Che sucesso! O
saló stava xiinho, piore do garnevalo na rua 15. Os lustre de gás
stava xiinho di gente pindorado. Gada lustro apparicia un gaxo di
banana di gente. Bilacco disse moltos suneto gotuba. Impublicamos
imbaixo uno isemplare: “Uvi strella” 23 (O PIRRALHO, v. 204, 16
out. 1915, p. 4 ).

Em 8 de outubro daquele mesmo ano, Bilac relança a
campanha da Liga de Defesa Nacional na faculdade de Direito
do Largo de São Francisco. Em 16 e 30 de outubro, O Pirralho
exalta o poeta das estrelas e o nacionalismo. Esta edição, além do
poema “A Morte de Orpheu”,24 traz na capa de Voltolino a figura
de um Bilac à Dom Quixote, defensor do nacionalismo; aquela,
nas páginas 9 e 10, o discurso que o príncipe dos poetas proferira
nas Arcadas:
Que se tem feito, que se está fazendo para a definitiva constituição
de nossa nacionalidade? Nada.
Os imigrantes europeus mantêm aqui a sua língua e os seus
costumes. Outros idiomas e outras tradições deitam raízes,
fixam-se na terra, viçam, prosperam. E a nossa língua fenece, o
nosso passado apaga-se...

Na mesma edição, no editorial sem assinatura “O appello
de Olavo Bilac”, na página 3, escreviam-se jóias do nacionalismo:
(...) Bilac apontou á mocidade o caminho a ser seguido, afim de
se evitar o esphacelamento de nossa nacionalidade. (...)
Os moços d’O Pirralho ouviram com grande respeito a maravilhosa oração de Olavo Bilac e, patriotas como são, promettem
seguir seus luminosos conselhos e trabalhar com todas as forças
de que dispoem em pról da grande pátria brasileira.

Nada mais contrastante: de um lado, um bando de puristas a
privilegiar um entendimento mítico da nacionalidade, preservando uma intacta língua portuguesa – leia-se lusitana – e domando
nossos instintos ameríndios, africanos, nossa receptividade ao
novo e ao estrangeiro; nossa capacidade amalgamante, enfim; de
outro, Juó Bananére satirizando tudo isso numa língua nova. Sua
pena parecia mais ao serviço da caricatura do que das ideologias.
23

O soneto “Uvi Strella” pode ser lido na Parte 2, seção “Avós do besteirol”.

24

Na página 5.
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Na edição de 30 de outubro, aparece “A migna visita na
Gademia Di Comerço du Braiz – O discursismo – O intusiasmo
du pissoalo”. Como ressalta Broca (1959) em seu artigo no qual
relata o ocorrido, o carcamano jamais freqüentava uma academia
de comércio. Mas dizia Bananére:
Non é só o Bilacco che é uleomo de lettera – io també (...) scrivo
verso, io també scrivo livro di poesies chi o Xiquigno vai inditá,
i chi undio va vê si non é migliore dus livro du Bilacco. Intó pur
causa che io so un uomo di lettera gotuba os studanti da Gademia
di Cumerço Du Braiz mi acunvidá esta settimana p’a i avisitá a
rifirida Gademia. Intó io chi sono un gamarada molto amabile
acceité o cunvito i onti fui lá. Uh! che festa gotuba che fizero
p’ra mim! Nu larghe da Sé teria dois bondi speciali p’ra livá io
cos studenti. (...).
Fui aricibido pero corpo indecente da Gademia che me livaro
nu saló nobile. Aora o diretó pego a palavria i mi buto un bunito
discursimo inzima de mim, mi xamano di una purço de cosa
gotuba: inlustre, barbiere, nutabile poeta, giernalista di talentimo
e pulitico fruente, ecc. ecc.
Disposa aparló també studenti i disposa aparlé io (O PIRRALHO,
v. 205, 30 out. 1915, p. 12).25

Seguia uma paródia do discurso de Bilac, aplicando-o à
colônia italiana, que poderia – não estivesse relaxada nos costumes, reduzida a vender bananas, roubar galinhas e batizar vinho
– colocar o Duque de Abrúzios no lugar de “Rodrigo Alveros” (o
então presidente de província Rodrigues Alves):
I quali é a consequenza deste relaxamento? É qui os italiano aqui
non manda nada, quano puteva inveiz aguverná ista porcheria!
Quale é a consequenza da bidicaçao de nostra forza e du nostro
nazionalismo? É chei nasce una grianza, a maia é intaliana, o
paio é intaliano e illo nasce é un garadi brasiliano. Isto non podi
ingontinuá, no. A voiz chi sono giovani i forte cumpete afazê a
reacço, cumbatê vencê i dinominá isto tudo! (O PIRRALHO, v.
205, 30 out. 1915, p. 12).

Pesquisadores do quilate de Brito Broca e Mario Carelli
acham sintomático que, em 27 de novembro de 1915, Marcondes
Machado já não faça parte da redação de O Pirralho. O motivo:
a paródia do nacionalismo bilaquiano, inatacável. O autor teria
25

Ver Figura 6.
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sido substituído por Gesualdo Castiglione, cujo Juó Larangére
não obteve o êxito de seu antecessor.26
A causa não foi exatamente essa. Criador de obra sempre
mediada pelo tom caricatural e pelas circunstâncias, Marcondes
Machado deixou a revista para participar de O Queixoso. O motivo
foi bem mais “fisiológico” que ideológico: Bananére, juntamente
com o pessoal de O Estado de S. Paulo, bandeou-se para uma
dissidência do PRP, contrária à candidatura de Altino Arantes
à presidência de São Paulo. Doravante, as sátiras macarrônicas
deveriam apenas mudar de revista.
Gesualdo Castiglione também não o substituiu de imediato.
Isso ocorreu na segunda quinzena de 1917, ano e meio após a visita
de Bilac. E, acabadas as dissidências de momento, Marcondes
Machado volta a O Pirralho de março a junho desse ano, com
participações concentradas na crítica nacionalista ao padre Valois
de Castro, que resultou no Calabar – ou Galabaro, como q ueiram.
A salutar atitude paródica ao nacionalismo teve seu paralelo em relação ao bairrismo. Em ambos os casos, a motivação
do humor crítico, inconsciente ou não, à “verdade” hegemônica.
Mas vamos ao fato.
Non cotuca! é a migna indivisa, pur causa che io sô molto
camarada, ma buliu cumigo é mesima cósa chi mexê con una
caza di marinbondi!! Dô o strilimo! 27 (O PIRRALHO, v. 233,
27 mar. 1917, p. 17).

A divisa “Non cotuca!” é paródia daquela que aparece
no brasão paulistano “Non ducor, duco” (“Não sou conduzido,
conduzo”). A escolha do símbolo foi resultado de concurso promovido pela municipalidade em 1917, vencido por Guilherme de
Almeida e Wasth Rodrigues. Aproveitando a ocasião, Bananére
cria o seu, com praticamente a mesma silhueta do escudo paulistano. Mas os ramos de café substituem-se por folhas de bananeira;
e o braço armadurado empunhando a bandeira, pela figura do
barbeiro, entre dois de seus principais alvos políticos – Rodolfo
Miranda (“Capitó”) e José Brasil Paulista Piedade (“Caronelo”).
Estes, independente dos grupelhos políticos que integravam, eram
26

Essa passagem tem apoio em Broca (1954 ; 1956, p. 229) e Carelli (1985,
p. 107-109).

27

O brasão de Bananére aparece na capa da edição Folco Masucci – ver
Figura 12.
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representantes de uma política ultrapassada, que, em última análise, “conduzia” o povo como rebanho passivo. No emblema de
Bananére, subjaz a idéia de que o povo também “cutuca”. Embora
arma da ala mais “progressista” do PRP, a crítica de Bananére não
precisa ser colocada unicamente como porta-voz de uma uniforme burguesia paulista. Afinal de contas, não se deve rejeitar a
recepção aberta de sua leitura, nem considerar os destinatários de
seus textos como fiéis depositários de uma prática de dominação.
Nesse contexto, conforme sugestão do professor Antônio
Arnoni Prado, seria possível identificar no humor instigante de Juó
Bananére algo do que faltou à literatura libertária, eivada pelo ascetismo burguês e pela retórica parnasiana, embora tematicamente
se opusesse aos sistemas hegemônicos. Nessa literatura de cunho
pragmático – talhada como educadora das massas – estaria ausente
o exercício estilístico que promovesse efetiva inserção popular.28
A complexa análise que pode ser realizada sobre essa rica
manifestação literária, sepultada nos escombros de jornais esquecidos, não permite, enfim, o centramento de idéias inflexíveis. Obra
susceptível a variados ângulos de análise, fica-se tentado a cada
passo a definir julgados diferentes sobre ela. É literária? Não é?
Ruim ou boa? Progressista ou reacionária? Seu sotaque italiano
permitiria colocá-la numa “literatura brasileira”?
Creio que exatamente por suscitar semelhantes questionamentos, Juó Bananére não se deveria prestar ao total esquecimento
de nossa crítica. Basta dizer que seu mais rico comentador foi
Mario Carelli, ítalo-francês com raízes familiares brasileiras.
Continuamos aqui a ignorar uma obra que mexe no cerne mesmo
de modernas problematizações da teoria da literatura.
Talvez o que me tenha mais atraído em Bananére haja
sido sua recepção nunca neutra e talvez jamais uniforme; o permanente deslizar de significados conforme o viés analítico, que
nunca deixa seu estudo monótono. Embora pouco interpretado, a
escassa crítica que se pronunciou a seu respeito demonstra bem
sua multifacetada receptividade, indo do entusiasmo ao ódio, do
desprezo à exaltação.
Pode-se dizer apenas que a misturança frenética de Bananére – estigmatizando um tipo caricatural, dessacralizando a cultura
28

Quanto à “contaminação parnasiana” e ao “ascetismo” na litertatura dos
libertários, consulte-se particularmente Prado, Hardmann (1985, p. 14-17).
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erudita e seus respaldos populares e de vanguarda – marcou um
tom italiano, grosso, popular, embora a serviço dos dominantes,
numa literatura que se ensaiava moderna. E o italiano se apresentava como um toque a mais no que se costuma chamar de Brasil.
São Paulo, 1971 (?):
Não sei o que achava mais interessante: o rosto de miss ou
o olhar vesgo. Junto com outras fotos, a da moça linda tinha três
nomes, dois entre parênteses: Yara Yavelberg (Cláudia, Neide).
Ao ver isso, em alguma padaria da vida, fiquei chateado quando
me informaram que eram rostos perigosos – “Ajude a proteger
sua vida e a de seus familiares” -; aqueles semblantes que me
inspiravam simpatia ou pena (o rosto de Carlos Lamarca [Cláudio,
Paulista, Cid]... por que tantos nomes? parecia triste). Dez anos
depois fui-me entupindo de leitura guerrilheira, a ouvir vozes, veludosas vozes, amordaçadas, murmurando ectoplasmaticamente...

São Paulo, 1972:
Este Flávio Cavalcânti é um porre de gim (para incluir
uma sensação pós-adolescente, das mais disgraziatas que alguém
pode ter), mas sua jurada Leila Diniz é o máximo. Como pode ter
morrido no mesmo avião de Filinto Müller?

São Paulo, 1974 (?):
Assisto à competição Miss Brasil, “diretamente de Brasília
pelas Emissoras Associadas”, e algo vai bulindo comigo, um
desconforto, até que Raul Seixas, trajando desrespeitosamente um
pijama zebrado, vem, sob apupos, animar o auditório. Será que
eu deveria ficar contente em poder ir ao zoológico nos domingos
santos com a família dar pipoca aos macacos?
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São Paulo, 1977:
Antes de encerrar um ciclo em minha vida, antes que me
ensinassem definitivamente que Sílvio Santos é um horror, assisto
com a família, pela televisão, numa relaxante poltrona, ao show
de Domenico Modugno. Tudo azul, como o mais azul dos céus:
“Nel blù, te pinto de blù”!
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PARTE 3
E TUTTO FINALMENTE È UNA SOLA ROBBA
Vou à Mooca como Manuel Bandeira andava em São Paulo: com
quatro olhos. Dois olhos de presente e dois olhos de passado.
Passo pela rua dos Trilhos, pela rua da Mooca, pela rua Javari.
A história da cidade está na atmosfera, nas pessoas, na conversa.
Enquanto a Juventus de Turim, da riquíssima Fiat, lidera o
Campeonato Italiano e gasta milhões na compra de um jogador
português...
...o Juventus da rua Javari não tem patrocinador no mais belo
uniforme do Campeonato Paulista, totalmente cor de vinho
chianti.
A São Paulo do Antonio de Alcântara Machado, do Mário de
Andrade, do Adoniran Barbosa, do Juó Bananére estava ali.
Como em Nova York, existe também aqui uma “little Italy”, uma
pequena Itália que não foi para a av. Paulista, para os Jardins.
A pequena Itália que não se transformou no gigante complexo
Parmalat-Palmeiras que anda ganhando tudo que disputa por aí.
É uma pequena Itália que sobrevive na Mooca, no Brás, e que só
consegue reunir mil pessoas para ver a simpática Juve da Javari.
A rapaziada da Mooca, a torcida Ju-Jovem, a juventude ao
quadrado é uma espécie de “flash back” da São Paulo que se
industrializou.
		
(Matinas Suzuki Jr.)
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1 DO BARBEIRO DO PIQUES
AO ÍTALO-PAULISTA
Brás, Bexiga e Barra Funda (...) tenta fixar tão-somente alguns
aspectos da vida trabalhadeira, íntima e quotidiana desses novos mestiços nacionais e nacionalistas. É um jornal. (...) Não
aprofunda.
(...) Em suas colunas não se encontra uma única linha de doutrina. Tudo são fatos diversos. Acontecimentos de crônica urbana.
Episódios de rua. O aspecto étnico-social dessa novíssima raça
de gigantes encontrará amanhã o seu historiador. E será então
analisado e pesado num livro.
(António de Alcântara Machado)

BANANÉRE, OSWALD E O ESTATUTO LITERÁRIO
Ao se comparar a obra de Juó Bananére com a de autores
consagrados que de alguma forma lançaram mão da presença
italiana no Brasil, predomina na crítica a tendência de considerar
paraliterários os textos do cronista. No máximo, precursores de
algo que foi realizado literariamente por outros. O cotejo se faz
em geral com António de Alcântara Machado, que produziu obra
significativamente diversa. Em termos de público-alvo, o leitor de
jornal passa do primeiro ao segundo plano: para o autor de Brás,
Bexiga e Barra Funda o livro não era conseqüência do jornal, deste
não surgia naturalmente e sem modificações. Também quanto ao
enfoque e à criação estética, veremos diferenças de estratégias
em relação a Bananére. E uma gradação de mérito literário se
torna espinhosa de propor, não se sustentando a visão comum
de se considerar o cronista do Piques simplesmente numa linha
evolutiva em que seria precursor de Alcântara Machado, apenas
porque utilizaram os dois a linguagem de fonte italiana.
Décio Pignatari, ao depor em artigo de Fernando Cerqueira
Lemos (1979), não titubeou em desclassificar literariamente a
produção de Juó Bananére, considerando-a subliteratura meio
kitsch, que sabia agradar a uma camada média de pessoas com
veleidades eruditas. Tratava-se de um “cartunista verbal”. Pignatari
ressalta aí o caráter deformante de Bananére, seu pendor para o
exagero, resultando nos textos paródicos que tão bem criticaram a
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literatura-sorriso da belle époque. Não é à toa que as caricaturas de
Voltolino ilustraram muitas colunas do “Rigalegio” e das “Cartas
d’Abax’o Piques”.
Citar a caricatura pode ser índice de desqualificação literária,
à medida que se olha o público como simples depositário de uma
intenção bem-humorada, de consumo contingente. No entanto,
se a peculiaridade deformante de uma obra invade as conjecturas habituais desse público e o instrumentaliza a novas atitudes
quanto à recepção estética ou ao entendimento da sociedade, tal
característica não pode ser compartimentalizada como subarte.
Pignatari, no entanto, delineou um quadro evolutivo bem
claro. Num degrau acima da subliteratura de Juó Bananére, estaria
Alcântara Machado, que teria “passado a limpo” e dado estatuto
literário ao mundo do cronista-barbeiro. Num terceiro degrau, o
Oswald de Andrade de Marco zero, pois nessa obra seriam “mais
visíveis” as transcrições da língua falada. Deixo o quarto degrau
– pois ainda o há! – em suspenso, para que possamos discutir as
classificações de Décio Pignatari.
A questão de considerar literário ou não um texto já se configura, por si, problemática. Sabe-se que, dependendo do momento
e da perspectiva intelectual, o conceito de literatura muda.1
Seria necessário indagar dos parâmetros que levam Pignatari, conhecido como poeta da vanguarda concretista, a considerar
subliteratura a produção de Bananére e literatura a de Alcântara
Machado. Eles não são explicitados na matéria informativa de
jornal.
Ao apontar um “terceiro degrau”, evolutivamente superior,
Pignatari situa nele a obra oswaldiana: não a concebida sob os
auspícios de uma elaboração antropofágica, mas a de cunho social, ou seja, os romances do ciclo Marco zero. E estariam esses
textos num grau maior de elaboração literária por efetivarem mais
“visivelmente” as transcrições da língua falada.
Tende-se a concluir que o parâmetro do observador surpreendentemente se escora num conceito mimético de linguagem. As
obras de Bananére e Alcântara Machado seriam, por assim dizer,
menos “fiéis” na documentalização fônica – levada a termo pela
1

Quanto à conceituação de literatura e a sua problemática em relação aos
parâmetros diversos que a definem, consultar Jobim (1992, passim) e
Wanderley (1992, passim).
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palavra escrita – da expressão falada. A surpresa vem por conta
da expectativa do leitor que reconhece em Pignatari um artista
posicionado numa linha formalista, a qual reforça justamente
a quebra da linearidade da linguagem e o papel expressivo do
significante – que chega mesmo a promover a fuga pictórica da
palavra, explorada em seus aspectos geométrico-espaciais e em
seu entorno. Ou seja, uma literatura que comeu do “biscoito fino”
oswaldiano, bebeu em sua fonte.
Mas o autor de Miramar parece completamente diverso do
de Marco zero. O escritor de Chão e A revolução melancólica,
embora guarde – ou resguarde – traços estilísticos e humorísticos
da demolidora estética antropofágica, pauta-se pela seriedade e
perspectiva quase neonaturalista de apreensão da realidade em
uma “verdadeira”, única acepção. Candido ressalta muito bem o
“abismo” entre as duas fases oswaldianas:
(...) sempre que [Oswald de Andrade] acertava o tom na craveira
do sarcasmo, da ironia ou da sátira, é como se ligasse a corrente
salvadora que comunica à sua escrita um frêmito diferente; quando desafina naquele tom, ou escreve a sério, a tensão baixa e, a
despeito dele usar os mesmos processos de composição, o texto
parece sufocado pela herança da retórica (...) naturalista (...). Mas
não se trata de sarcasmo apenas. O tom melhor de Oswald implica
a sua fusão com a poesia, sobretudo pela extensão de processos
poéticos a contextos quaisquer (CANDIDO, 1970, p. 78-79).

Não há, enfim, um Oswald monolítico: suas tentativas literárias passam por contradições e nuances ideológicas, compondo
rico painel de manifestação artística. Lúcia Helena observa que
(...) há em Oswald um duplo traço da mímesis. Este atende a
duas principais concepções: ora o escritor encara sua obra como
uma produção, na linguagem, de uma realidade literária, ora
como uma reprodução, na realidade extraliterária, que cumpre
ao discurso literário refletir. (...).
[A narrativa de Marco Zero] tende a apresentar-se mais como
uma “continuidade do real”, que mais busca reproduzir um real
externo à obra do que produzi-lo na linguagem (HELENA,
1985, p. 102-103).

A posição insustentável de Pignatari não se justifica por
ignorância, mas pela utilização de imagens fixadas. Talvez por
seu depoimento estar na seção “Ilustrada” da Folha de S. Paulo.
O resultado final do depoimento é uma explanação simplifica143

dora e redutora da literatura, francamente contrária às opiniões
de seu próprio emissor. Enquanto isso, o leitor médio continua a
alimentar-se de senso comum, pois o intelectual não extravasa o
conhecimento atualizado, fadado aos círculos universitários ou no
máximo a um papo entre iguais nos suplementos de cultura. E o
conhecimento médio permanece escorado na tradição, fechado ao
diálogo com a torre marfínea da “alta” intelectualidade.
A LINGUAGEM IMIGRANTE A SERVIÇO
DO DOCUMENTAL
Quanto à figura do imigrante, nos dois volumes de Marco
zero aparecem amostras da maioria das nacionalidades significativas que acorreram para o Brasil. Todas elas merecem de Oswald
a sua mímese, compondo uma tentativa de romance-mural, que
abrange também outras referências extralingüísticas. A excessiva
utilização de uma documentação fonética ajuda a compor a insistente persecução de uma fotografia sem falhas da realidade social.2
No estudo da mímese lingüística oswaldiana, acaba por
aflorar o registro do narrador, completamente diverso do dos
imigrantes, num esforço para alcançar a “fotografia fonográfica”.
A obra não difere, em certo aspecto, das técnicas naturalistas
dos romances caboclos, assomando um paternalismo à Cornélio
Pires, no qual o narrador é o estilista erudito e o povo, somente
exótico. Observem-se os exemplos da mimética oswaldiana nas
seguintes falas:
• do italiano: “Tô prantando. Às veiz dô um tiro pra espantá
ladron.”;
• do caipira: “Otro dia, nóis tava trabaiano na banana. O
Anjolete mandô o careco encrecá.”;
• do japonês: “Mal nô faz, sinhô, nô? Dexa saco, dexa dinhero
poco...”;
• do sírio-libanês: “Non bega mizade co’essa raça! Deus te
livre!”; (ANDRADE, O., 1978b, p. 4, 5, 8 e 10).
2

Quanto às considerações sobre o “muralismo” e a concorrência de tal postura
com um fio narrativo mais forte em Marco Zero, consultar Candido (1970, p.
47-48, e p. 81-83).
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• do alemão: “Eu nong sapia nada. Só que precisava destruir
a inimigo.”;
• do espanhol: “Ustedes aproveitaram nossa tradicion de luta.
A classe obrera fué criada por nosotros.”;
• do português: “Sim senhore”, “não se desinfelize, homem”
(ANDRADE, O., 1978, p. 58, 66, 168-169).
Mesmo a crítica que mais trabalhou pelo resgate da obra do
escritor percebeu a visão equivocada do trabalho com a linguagem
levada a termo em Marco zero, ainda que se observem no romance
aspectos positivos, normalmente não ressaltados. Maria Eugênia
Boaventura comenta :
(...) a tentativa de espelhar o linguajar estropiado do colono, do
imigrante analfabeto, não foi de todo bem-sucedida, terminou
deslocada, artificial; em determinados momentos, os tipos humanos parecem moldados com a capa do exótico e do pitoresco.
Mas dentro da perspectiva de traçar o “epitáfio de um ciclo” – o
dos barões do café – a construção aprofundada dos personagens
individualmente estava descartada, importava privilegiar o
aspecto documentário. A estatura dos personagens seria criada
a partir da visão fragmentária e às vezes dispersa do conjunto,
somando-se os traços mais marcantes de cada um (BOAVENTURA, 1983, p. 132).

Expondo com visão ideológica de esquerda, Oswald fez descanso e descaso de seus compromissos com o trabalho literário da
língua, explorando basicamente conteúdos. A alegoria calcada num
pulsar parodístico, que marca o primeiro modernismo oswaldiano,
é substituída pela simbologia narrativa do romance social. Estaria
aí a chave da escada evolutiva que Pignatari quis passar ao leitor
da Folha? O apego cada vez mais arraigado à documentalidade?
Haveria lógica numa resposta positiva se pensarmos nas
criações de La divina increnca, Brás, Bexiga e Barra Funda e
Marco zero, nessa ordem alçando-se a um tom de “verdade” documental; da realidade reestruturada na paródia, passa-se a flashes
do cotidiano e chega-se ao romance-mural, documento histórico-social trabalhado literariamente.
No entanto, semelhantes deduções se esboroam quando
galgamos o “quarto degrau” da evolução literária sugerida por
Décio Pignatari: Mário de Andrade. E acresce:
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Numa visão minha, muito específica, não tanto pela linguagem,
mas pela paródia e mais ainda pela semelhança das duas personagens, o Semanigno (o menino que “çacinô” a mãe com três
facadas) de Juó Bananéri e Macunaíma, respectivamente de 1924
e 1928 [sic]. Alguma coisa da estrutura narrativa de “Grime
Rroroso” (em La divina increnca) me faz lembrar Macunaíma,
mas só um estudo aprofundado poderia estabelecer ligações
eventuais (Apud LEMOS, 1979).

É, portanto, um Mário de Andrade extremamente ficcional,
subversor das noções de linguagem e literatura como reflexos do
concreto, que se coloca no “quarto degrau” evolutivo. A ilogicidade fantástica de Semanigno Santo é posta ao par da de Macunaíma;
e Pignatari adivinha estruturas semelhantes na “crônica ficcional”
de Bananére e no romance-rapsódia de Mário de Andrade.
Pignatari admite implicitamente ter modificado seu parâmetro – o parâmetro que, como concretista, não poderia utilizar para o
“clássico” paradigma oswaldiano, pois em Marco zero, única obra
de Oswald de Andrade que aborda o tema do imigrante, ele não
está presente. Acaba por forçar uma situação a fim de privilegiar
o modelo. Como a redimir-se, ao final do artigo, reconhece que o
autor da Increnca teria sido o único artista que, imbuído dos ideais
revolucionários de 1922, haveria chegado às massas. Mas volta ao
problema conceitual, ao tentar justificar o f enômeno:“Talvez por
ter sido, antes de tudo, um jornalista (...) e nunca ter experimentado
obra mais séria” (Apud LEMOS, 1979).
O que seria uma obra “séria”? A intenção do autor em
realizá-la marcaria seu maior ou menor grau de “literariedade”?
O fato de escrever partes cômicas de jornal retiraria seu potencial
literário?
Mesmo Francisco de Assis Barbosa, com nítidas simpatias
pela obra de Bananére, não escapa totalmente aos preconceitos que
a interpretação erudita e canonizante da literatura impõe. Barbosa
reconhece em Alcântara Machado o grande intérprete do fenômeno
da “formação” do ítalo-brasileiro em São Paulo, mas lembra os
“precursores” Voltolino – no desenho – e Alexandre Marcondes
Machado/Juó Bananére – no jornalismo macarrônico; e cita o
próprio Alcântara Machado:
As deformações da sintaxe e da prosódia, aqui italianização da
língua nacional, ali nacionalização da italiana, saborosa salada
ítalo-paulista das costureirinhas, dos verdureiros, dos tripeiros,
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também de alguns milionários e vários bacharéis, todos eles com
raras exceções torcedores do Palestra, os interessados podem
estudar no Juó Bananére (MACHADO, A. 1940, p. 259 ; apud
BARBOSA, 1958, p. 45-46).

Mas finda:
A essa salada ítalo-paulista caberia a António de Alcântara
Machado dar forma e conteúdo literário. E é nessa transposição
artística do popular que encontramos a mensagem ainda não
superada do escritor, mesmo depois de experiências mais pretensiosas posteriores (...) ou menos ambiciosas no fundo, mais
ambiciosas na forma (...) ou ainda como no Marco zero, de
Oswald de Andrade, na algaravia nipônica dos nisei. O complexo
social paulista, com a integração dos imigrantes, ainda não encontrou o seu escritor. Seria António de Alcântara Machado, se
ele tivesse tempo de se realizar em toda a plenitude (BARBOSA,
1958, p. 46-47).3

ALCÂNTARA MACHADO:
O ÍTALO-PAULISTA CONFIGURADO
As expressões “dar conteúdo literário” e “transposição
artística do popular” revelam uma noção compartimentalizadora
da literatura e da arte, que ainda hoje predomina no senso comum.
Tal percepção, no fundo, menospreza as manifestações culturais
de matiz popular ou situadas em limites de expressões literárias,
jornalísticas, musicais e de outros campos artísticos ou comunicativos. Para tais obras, situadas num entrelugar fora de cânones
seculares, reserva-se espaço “assistemático” nas universidades,
que ainda preferem as grandes obras monumentais, paradigmas da
cultura letrada, apesar dos importantes trabalhos valorizadores da
expressão popular. É possível que no âmbito dos estudos literários
em muitas ocasiões se releguem interessantes manifestações representativas da cultura de uma época, de um lugar, de uma classe, em
nome da rigidez dos limites conceituais de uma Literatura Ideal.4

3

A mesma opinião é compartilhada por Alcântara Silveira (1961).

4

Admirável ensaio com opinião bem diversa da aqui exposta está em Paes
(1984, p. 265-270), em que é questionada a análise literária de letras da MPB,
muito corrente na prática do professor de literatura de segundo grau, tendo-se
em vista “estimular” os alunos para a fruição da poesia.
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O próprio Alcântara Machado via em seus contos intenção
e teor jornalísticos que sua própria criação literária acabou por
superar, integrando linguagens diversas. Notável paisagista da
literatura, sensibilidade que, para além de sua intenção, descaracterizou conceitos rígidos, Alcântara Machado escreve o prefácio de
Brás, Bexiga e Barra Funda como “artigo de fundo” e para tanto
o faz em colunas, assinando ao final: “A Redação”.5
Aparentemente, podia-se mesmo chegar à conclusão de que
desprezava a literatura; mas que se interprete o termo à luz de sua
época: a literatura como beletrismo. E o jornal então era sugerido
como aliado das novas propostas:
O jornal veio demonstrar que a invenção literária nunca existiu.
No fundo, espírito inventivo é simplesmente espírito observador.
A vida é que inventa e cada vez inventa melhor. Não há imaginação capaz de bater a realidade no terreno do extraordinário.
Porque o jornal não era o elemento de divulgação que hoje é, e
portanto certo aspecto do drama cotidiano passava despercebido
para a maioria [;] o entrecho parecia às vezes produto exclusivo
da imaginação literária. Os dados eram vividos pessoalmente
ou então fornecidos pelo passado. Hoje é bastante abrir o jornal
(MACHADO, A., 1929).

Para o autor de Mana Maria, podia-se entender a forma
literária como trabalho de dados que a realidade fornece, tal
como faz a linguagem jornalística. Mas a primeira permaneceria;
a segunda seria passageira. Ou haveria uma tendência a isso,
graças aos meios que as veiculavam. Da fusão do repórter com o
ficcionista fabricou-se o escritor Alcântara Machado, a trabalhar
os dados a ele oferecidos. Mas evidentemente efetuou uma seleção
de tais dados. Seu mérito, como o de Bananére, foi a escolha a
que procedeu. A Alcântara Machado coube a fixação literária do
elemento ítalo-paulista, quase integrado, não mais a do imigrante
em processo de assimilação. Não poderiam repetir-se; dificilmente um conseguiria aprimorar ou “passar a limpo” o trabalho do
5

Lara (1981), a propósito, realiza profundo e detalhado estudo do
experimentalismo de Alcântara Machado. Nas páginas 277-332, focaliza os
processos estilísticos do escritor, que processa um rendimento informacional
baseado na sensibilidade visual-auditiva do leitor, carregando no uso de
onomatopéias diversas e de elementos não-lingüísticos – itálicos, negritos,
corpos de letra, espaçamentos em branco, diagramações variadas – que a
autora batiza de “onomatopéias visuais”. Lara informa também que as edições
da J. Olympio suprimiram várias dessas diferenciações gráficas, partes
importantes da economia textual de Alcântara Machado.
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outro. Falaram de gente diferente, de épocas diferentes, com tons
de matizes diversos e formas singulares. E o tom essencialmente
histriônico abriu espaço a outra convivência: a da tragicomédia
da ralé ítalo-paulista, devassada em seu cotidiano laborioso. Uma
ralé que, volta e meia, ascendia aos círculos de poder.
Quanto à linguagem, não mais a salada macarrônica, mas a
mistura deliberada, menos estilizada, ou estilizada de outro modo.
O léxico italiano sobrevive em meio a palavras portuguesas, mas
é só.6
O uso de palavras italianas faz parte da estruturação cômica
de Brás, Bexiga e Barra Funda. Analisando a inserção de léxicos
estrangeiros nos enunciados, Maria Helena Novais Paiva explica:
Qualquer vocábulo de língua estrangeira, situado num conjunto
que não lhe é homogêneo, fere a atenção pelo contraste, e adquire
um realce semelhante a uma palavra entre aspas. A palavra bárbara vale como o discurso direto típico que se reproduz, porque
o que nele parece muitas vezes fundamental é justamente o
aspecto de fidelidade, de reprodução não alterada, que nos situa
no próprio quadro social da palavra estranha (apud MACHADO,
A., 1970, p. 116).

A comicidade ocorre por conta de dois fatores: a surpresa
da inserção vocabular exótica e a inconsciência de quem a pratica.
Por exemplo, no conto “Lisetta”, em que a birra de uma criancinha
no bonde causa destemperos emocionais na mãe:
Lisetta começou a namorar o bicho. (...)
– Olha o ursinho que lindo, mamãe!
– Stai zitta!
A menina rica viu o enlevo e a inveja de Lisetta. E deu de brincar
com o urso. (...).
– As patas também mexem, mamãe. Olha lá!
– Stai ferma!
Lisetta sentia um desejo louco de tocar no ursinho.(...). A menina
rica percebeu, encarou a coitada com raiva (...).
– Deixa pegar um pouquinho, um pouquinho só nele, deixa?
6

Em outras palavras, Toledo Machado (1970, p. 115) emite a mesma opinião,
com riqueza de detalhes e exemplos da obra de Alcântara Machado.
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– Ah!
– Scusi, senhora. Desculpe, por favor. A senhora sabe, essas
crianças são muito levadas. Scusi. Desculpe.
Dona Mariana, escarlate de vergonha, murmurou no ouvido
da filha:
– In casa me lo pagherai!
(...).
– Hã! Hã! Hã! Hã! Eu que...ro o ur...so! O ur...so! Ai, mamãe!
Ai, mamãe! Eu que...ro o... o... o... Hã! Hã!
– Stai ferma o ti amazzo, parola d’onore!
– Um pou...qui...nho só! Hã! E... hã! E... hã! Um pou...qui...
– Senti, Lisetta. Non ti porterò più in città! Mai più!
(...)
– Non piangare più adesso!
Impossível.
(MACHADO, A., 1978, p. 28-30).7

Nesse conto, percebe-se a opção de Alcântara Machado
em termos de seleção étnica e social. O objeto do escritor é o
ítalo-paulista, preferencial mas não exclusivamente o da ralé. Misturando vencidos e vencedores,8 a visão que pretendia meramente
jornalística compõe não um simples painel étnico-social mas outro
bem diverso: multicolorido, pulsante de vida, sonhos e aspirações,
no qual mais vale a perspectiva do conjunto que os enredos em sua
individualidade. Como bem observa Vicente Ataíde, a novidade do
7

Sobre o efeito cômico das palavras em língua estrangeira, ver Parte 1, itens
1 – seção “Uma língua enriquecida de erros” – e 2 – seção “Os vieses de um
humor etnocêntrico”.

8

Atendo-se apenas aos onze contos de Brás, Bexiga e Barra Funda, poderíamos
esquematizar simplificadamente os focos centrais em:
• pessoas da ralé operária, pequenos comerciantes: “Gaetaninho”, “Carmela”,
“Tiro de Guerra nº 35”, “Amor e Sangue”, “Lisetta”, “Corinthians (2) vs. Palestra
(1)”, “O Monstro de Rodas”;
• imigrantes e descendentes em processo consumado ou não de ascensão
social: “A Sociedade”, “Notas Biográficas do Novo Deputado”, “Armazém
Progresso de São Paulo”, “Nacionalidade”.
É oportuno lembrar, como contracena à ficção de Alcântara Machado, o
importante estudo de Dean (1969) em relação ao fenômeno da ascensão do
imigrante e sua aliança com a burguesia nativa.
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autor não reside no trato das camadas populares, pois mal ou bem
já com isso haviam lidado Manuel Antônio de Almeida, Aluísio
Azevedo e Lima Barreto, por exemplo, mas no modo de tratá-las,
na concepção de uma realidade literária plena de sofrimentos e
ansiedades, em que as pessoas não se configuram como simples
objetos do destino. A empatia de Alcântara Machado com o mundo
que recria compõe para ele o quadro dos “novos mamalucos”,9 que
formam o novo homem brasileiro, (ATAÍDE, 1971, p. 2-3) símbolo
de uma era que se inaugurava para o Brasil, síntese harmônica da
nacionalização do imigrante.
De personagem exclusivamente cômica, o Juó Bananére de
antes vai ganhando outro estatuto. Realça-se mais e mais a ética de
trabalho, que move os italianinhos no esforço para se integrarem
à sociedade. O humor ganha suas tintas de trágico – pequenas
derrotas aparecem, desgraças embutidas no cotidiano da ralé que,
no entanto, mais realçam a vitória daqueles que definitivamente
somavam em nossa nacionalidade. No mesmo contexto podem-se inserir Os contos de Belazarte, de Mário de Andrade – que
significativamente dedica o livro a António de Alcântara Machado
–, obra na qual se dá ênfase à peculiaridade trágica no cotidiano
da ralé, na qual sobressai o ítalo-paulista.
É verdade que, aparentemente exaltando o novo homem
que surgia, laborioso e empreendedor, tanto Alcântara Machado
quanto Mário de Andrade praticam omissões imperdoáveis para
alguns críticos. Leia-se aí o engajamento do proletário nas lutas
sociais, o aprofundamento nas relações sociais concretas, ocultadas
pelo enfoque dos pequenos anseios cotidianos.
Já o aspecto de engajamento político do italiano, que escorregava do fascismo ao comunismo e anarquismo, está calado
em seus textos. Ressaltam-se apenas um ou outro imigrante em
processo de adaptação à nova ordem, como Tranquillo Zampinetti,
de “Nacionalidade”:
Um dia o Ferrucio candidato do Governo a terceiro juiz de paz
do distrito veio cabalar o voto do Tranquillo. Falou. Falou. Falou.
Tranquilo escanhoando o rosto do político só escutava.
– Siamo intesi?
9

A expressão “novos mamalucos” é do próprio Alcântara Machado, que dedica
Brás, Bexiga e Barra Funda a dezoito deles (incluindo aí Anita Malfatti, Menotti
del Picchia, Victor Brecheret e Vicente Rao) e em especial à memória de
Lemmo Lemmi (Voltolino) (MACHADO, 1978, p. 5).
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– No. Non sono elettore.
– Non è elettore? Ma perchè?
– Perchè sono italiano, mio caro signore.
– Ma che c’entra la nazionalità, Dio Santo? Pure io sono italiano
e farò il giudice!
– Stà bene, stà bene. Penserò.
E votou com outra caderneta.
Depois gostou. Alistou-se eleitor. E deu até para cabalar
(MACHADO, A., 1978, p. 47).

Falta de aprofundamento na análise das relacões sociais concretas: essa evidência orienta boa parte dos estudos sobre Alcântara
Machado. Há quem questione a natureza dos sonhos e anseios da
ralé de Brás, Bexiga e Barra Funda, motivadores apenas de riso
e compaixão. Vera Chalmers comenta, não sem ironia:
Se o Gaetaninho que brinca na rua fosse um pequeno vidreiro, a
metáfora contida em seu sonho ganharia concreção. Mas a figura
do proletário some na população de barbeiros e entregadores da
Casa Clark.10 Ou desaparece coletiva e anônima na massa dos
eleitores que o mulato cabo eleitoral tenta ganhar a caminho do
cemitério, no pano de fundo de “O Monstro de Rodas”.11
Ou então, perde-se invisível entre os ouvintes hipotéticos do
discurso tranqüilizador de Tranquillo Zampinetti, influente cabo eleitoral do PRP no Centro Político do Brás, em
“Nacionalidade”.12 A respeito do operário imigrante, Brás, Bexiga e Barra Funda só dá notícia (CHALMERS, 1983, p. 138-139).

Numa primeira apreciação, pode-se dizer que barbeiros e
entregadores são proletários. O que Chalmers talvez enfatize seja
a não-focalização da luta de classes nesse mundo de barbeiros,
10

O “entregador da Casa Clark” é Ângelo Cuoco, namorado de Carmela (do
conto “Carmela”) (MACHADO, A., 1978, p. 13-18).

11

Em “O Monstro de Rodas” (MACHADO, A., 1978, p. 39-41), conta-se a
história do velório e enterro de uma menina atropelada por um carro luxuoso.
A atmosfera do conto gira em torno da indiferença das pessoas perante a
desgraça, em que se insere a passagem do mulato Tibúrcio (“Na Praça
Buenos Aires, Tibúrcio já havia arranjado três votos para as próximas eleições
municipais”, p. 41).

12

No conto “Nacionalidade” (MACHADO, A., 1978, p. 48): "– Do que a gente
bisogna no Brasil, bisogna mesmo, é d’un buono governo, mais nada!”
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entregadores, mecânicos, costureiras, cobradores de bondes, algumas das profissões da ralé listadas na pequena obra de Alcântara
Machado. E a integração à sociedade brasileira, mediada pelo PRP,
pelo trabalho e pelo estigma da ordem, ajusta-se à simbologia da
assimilação apaziguadora. Sob a égide da cordialidade, o imigrante
italiano se insere na ordem preestabelecida. A opção literária do
autor, como a dos outros que abordaram o tema e permaneceram
na memória literária, não resvalou pelas arestas mal aparadas dos
conflitos. Nessa mesma linha de raciocínio está a opinião de Bosi
(1989, p. 423-424), quando cunha de “populismo literário” o texto
do autor, dada a efetiva distância, o “olhar de fora” de quem narra:
Antônio de Alcântara Machado era tão filho e neto de mestres
das Arcadas quanto entusiasta de primeira hora dos desvairistas
e primitivistas: foi, assim, uma inclinação liberal e literária pelo
“pitoresco” e pelo “anedótico” que o fez tomar por matéria dos
seus contos [a] vida difícil do imigrante ou a sua embaraçosa
ascensão. Creio que esses dados de base ajudem a entender os
limites do realismo do escritor, visíveis mesmo nos contos melhores, onde o sentimental ou o cômico fácil, mimético, acabam
por empanar uma visão mais profunda e dinâmica das relações
humanas que pretende configurar (BOSI, 1989, p. 424).13

PARANÓIA XENOFÓBICA OU MISTIFICAÇÃO?
Certos críticos, que procedem a uma análise para além do
efeito geral da obra, afeitos às entrelinhas de uma possível postura negativa, satírica e vilipendiadora em relação ao imigrante,
chegaram mesmo a negar a empatia do autor para com o “novo
mamaluco”.
A mais feroz dessas análises é realizada por Maria Alice
de Oliveira Faria, em artigos da imprensa nas décadas de 60 e 70.
Segundo Faria, a composição do italiano na obra de Alcântara Machado é caricatural e resume-se em visualizar os choques culturais
do imigrante com a sociedade brasileira. A postura do italiano
seria sempre ridicularizada, devido à ascendência aristocrática do
escritor. O conto “A Sociedade” caracterizaria a estigmatização

13

Sem levar em conta qualquer dado biográfico, pode-se interpretar também o
distanciamento e o humorismo como estratégias de contenção emotiva, muito
requisitada pelos modernistas.
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pelo ridículo14 (FARIA, 1966). Nele, conta-se a história da decadência aristocrática e da ascensão do imigrante. Teresa Rita, filha
do conselheiro José Bonifácio de Matos e Arruda, quer casar-se
com Adriano Melli, filho de imigrante enriquecido, o Cav. Uff.
Salvatore Melli. A mãe da menina se opõe (“Filha minha não
casa com filho de carcamano!”), – (MACHADO, A., 1978, p. 25)
embora visíveis sinais de decadência se esbocem na família – a
mãe briga com o italiano das batatas, o conselheiro limpa as unhas
com palitos. Ao mesmo tempo, as marcas da ascensão afloram
no outro lado – o Lancia Lambda de Adriano, sua mão enluvada.
Inicialmente atendendo às considerações da esposa, o
conselheiro, no entanto, muda de idéia após a visita do Cav. Uff.
Salvatore Melli, típico parvenu, merecedor também da visão mordaz do autor. Salvatore propõe sociedade com o aristocrata: este
cederia terrenos adjacentes à fábrica do italiano, que a expandiria
entrando com máquinas e capital. O conselheiro ainda hesita:
– É. Eu já pensei nisso. Mas sem capital o senhor compreende
é impossível...
– Per Bacco, doutor! Mas io tenho o capital. O capital sono io.
O doutor entra com o terreno, mais nada. E o lucro se divide
no meio.
O capital acendeu um charuto. (...).
O capital levantou-se. Deu dois passos. Parou. Meio embaraçado.
Apontou para um quadro.
– Bonita pintura.
Pensou que fosse obra de italiano. Mas era de francês.
– Francese? Não é feio non. Serve
(MACHADO, A., 1978, p. 27).

Oliveira Faria vê nas metonímias “o capital acendeu um
charuto” e “o capital levantou-se” uma estigmatização do imigrante grosseiro, cuja presença seria insuportável para a aristocracia
quatrocentona, na qual figuraria o autor António de Alcântara
Machado. O simples palpite cômico que o Cav. Uff. dá sobre uma
obra de arte já revelaria deficiência discrepante em relação ao
“bom tom” da fidalguia cafeeira, marcando significativamente os
aspectos positivos na elegância do aristocrata e os negativos na
14

O conto “A Sociedade” está em Machado, A. (1978, p. 25-28).

154

ignorância do imigrante. É possível que Faria tenha perdido excelente oportunidade de contextualizar as metonímias em termos da
própria construção interna do texto de Alcântara Machado. Nele,
a metonímia se impõe do começo ao fim: ascensão/automóvel,
decadência/palito nas unhas, sociedade/casamento, capital/Salvatore Melli, conselheiro/visão interesseira. Salvatore Melli é aqui
apenas um elo dessa corrente metonímica que, dentro da estrutura
maior de construção-painel que é Brás, Bexiga e Barra Funda, faz
a metáfora, ou, como bem observou Vera Chalmers, “a anedota
da acumulação” (CHALMERS, 1983, p. 136).
Luís Toledo Machado lembra que nos
(...) contos da década de 20, [Alcântara Machado] alcança os
dois grandes movimentos fundamentais da orquestração social
paulista: a mobilidade ascendente e a descendente dos estratos
médios da sociedade tradicional. O problema é posto em termos
de conflito e acomodação.
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(MACHADO T., 1970, p. 63).15

A obra de Alcântara Machado, inserida exemplarmente
no espírito demolidor da primeira fase modernista, direciona sua
verve não só à postura do parvenu, como também à da aristocracia
decadente:
No chá do noivado o Cav. Uff. Melli na frente de toda a gente
recordou à mãe de sua futura nora os bons tempinhos em que
lhe vendia cebolas, Olio di Lucca e bacalhau português, quase
sempre fiado e até sem caderneta (MACHADO, 1978, p. 28).

A grosseria do novo-rico situa-se no mesmo plano da décadence sans élégance da aristocracia paulista. Ademais, além
de desmantelar sarcasticamente atitudes de classe, Alcântara
Machado, na melhor tradição oswaldiana, critica tipos sociais.
Quando Natanael Robespierre dos Anjos vilipendia o estrangeiro
em passagens como
15

Semelhante observação, como sugerem este crítico (p. 62, n. 8) e Holfeldt
(1987, p. 419), vale para a obra de Érico Veríssimo, principalmente o
romance Música ao longe (VERISSIMO, 1978). Nessa obra, coloca-se em
foco a ascensão social da família Gamba, em contraponto à decadência
dos Albuquerque. No entanto, o que há de mais significativo no romance, a
meu ver, é a postura simpática que o autor expressa em relação às classes
populares, via personagem principal, Vasco Bruno, espécie de ovelha negra
da família Albuquerque. Por todo o livro, perpassa um clima de compaixão
pelos discriminados – inclusive, o que é por demais significativo para a época,
pelos judeus. Ao optar por ser ajudante de padeiro na panificadora dos Gamba,
Vasco quebra uma tradição supostamente nobre de seu clã e afirma para sua
prima Clarissa (p. 188-190):
– No dia em que eles [os Albuquerque] sentirem mesmo a miséria de
verdade é que vão compreender. E então vai ser tarde demais. Tudo
culpa dessa maldita educação antiga. Tradição de família, generais,
guerras, atos de bravura, sangue azul... pipocas! Sangue azul... esses
descendentes de bugres e negros!
(...)
– (...) Ainda vou acabar me convencendo de que minha gente é aquela
– faz um gesto na direção da panificadora, – e não esta, – termina
apontando para o casarão.
Ao apontar para o local de seu emprego, Vasco se põe claramente ao lado
da ótica do trabalho, solidário com os oprimidos e até compreensivo com os
novos-ricos, pois conquistaram suas posições com muita luta. Essa atitude
eclética parece-me pautada num profundo assentamento cristão. Seja como
for, é explicitamente diversa da adotada por Alcântara Machado ao relatar os
mesmos tipos de conflitos envolvendo ascensão e decadência, pois o autor
paulista constrói um narrador que trabalha de modo mais distante sua postura
em relação aos fatos.
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Paga a passagem com dez mil-réis. Exige o troco imediatamente.

ou

–Não quero saber de conversa, seu galego. Passe já o troco. E
dinheiro limpo, entendeu? Bom.
Raio de italiano para falar alto. Falta de educação é cousa que a
gente percebe logo (MACHADO, A., 1978, p. 55 e 54),

o autor apenas varia em torno do provérbio “macaco, olha o teu
rabo”, pois ao longo do conto se nota que Robespierre critica os
defeitos encontrados em si mesmo.
A modificação operada no tradicional ambiente de São Paulo
consistia na fonte para Alcântara Machado satirizar o que persistia
como anacrônico ou arcaico em cenário que se pretendia moderno.
Essa, aliás, a tônica da melhor arte de contestação brasileira, da
antropofagia ao tropicalismo, que lhe empresta lugar próprio e
não meramente subsidiário de modelos “primeiromundistas”. As
conseqüências da imigração ofereciam elementos estruturais ao
universo do escritor, próprio à desmistificação da linguagem –
cujo academismo representava uma visão de mundo aristocrática
e ultrapassada – que o Modernismo corroeu. Por mais documental
que se pretendesse, o autor legou à literatura obra essencialmente
paródica. Nela, o italiano avulta como elemento de transfiguração e adaptação. Esteticamente se diria ligado à transfiguração;
ideologicamente, à adaptação.
O conto “Tiro de Guerra N.o 35” ilustra a vinculação do
italiano ao procedimento transfigurador e adaptador – a um tempo
questionando uma cosmovisão e aderindo a outra. O protagonista,
Aristodemo Guggiani, é profundamente patriota. Servindo no
tiro-de-guerra, vê um filho de alemão caçoar do hino nacional.
Discute com ele e ofende sua mãe. O insultado diz não ter mãe
brasileira para assim ser insultado. Aristodemo o agride e o caso é
resolvido pelo sargento-inspetor Aristóteles Camarão de Medeiros,
cuja ordem-do-dia é um primor de exercício paródico:
De conformidade com o ordenado pelo Exmo. Sr. Presidente
deste Tiro-de-Guerra e depois de ouvir seis testemunhas oculares
e auditivas acerca do deplorável fato ontem acontecido nesta
sede do qual resultou levar uma lapada na face direita o inscrito
Guilherme Schwertz, n.o 81, comunico que fica o citado inscrito
Guilherme Schwertz, n.o 81, desligado das fileiras do Exército,
digo, deste Tiro-de-Guerra, visto ter-se mostrado indigno de
ostentar a farda gloriosa de soldado nacional pelas injúrias infamérrimas que ousou levantar contra a honra imaculada da mulher
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brasileira e principalmente da Mãe, acrescendo-se que cometeu
semelhante ato delituoso contra a honra nacional no momento
sagrado em que se cantava nesta sede o nosso imortal hino nacional. Comunico também que por necessidade de disciplina, que
é o alicerce em que se firma toda corporação militar, o inscrito
Aristodemo Guggiani, nº 117, único responsável pela lapada
acima referida acompanhada de equimoses graves, fica suspenso
por um dia a partir desta data. Dura lex sed lex. Aproveito porém
no entretanto a feliz oportunidade para apontar como exemplo
o supracitado inscrito Aristodemo Guggiani, nº 117, que deve
ser seguido sob o ponto de vista do patriotismo, embora com
menos violência apesar da limpeza, digo, limpidez das intenções.
Aproveito ainda a oportunidade para declarar que fica expressamente proibido no pátio desta sede o jogo de futebol. Aqui só
devemos cuidar da defesa da Pátria! (MACHADO, A., 1978,
p. 21-22).

Períodos longos demais, correção de atos falhos (“digo”),
presença de coloquialismo (“lapada”) deslocado em meio a uma
linguagem mezzo erudita mezzo cartorial (“ostentar”, “supracitado”), mas inteiramente pernóstica (“dura lex sed lex”), pleonástica
e solecísmica (“porém no entretanto”), recheada de lugares-comuns (“momento sagrado”, “farda gloriosa”), situações cômicas
(referência à “Mãe” imaculada) grotescamente prosaicas e fora
de propósito (a mistura da “Pátria” com futebol). E, em meio às
operações lingüísticas questionadoras da realidade narrada, emerge
o italianinho Aristodemo, simbólica e ingenuamente mais patriota
que muito brasileiro.
Nesse contexto, a posição do italiano, como concorda a
maioria dos estudiosos da obra de Alcântara Machado, é meramente circunstancial. Tanto que, depois de Brás, Bexiga e Barra
Funda, o imigrante já não participa, ao menos significativamente,
da temática de seus textos, embora permaneça a crítica generalizada, sempre em tom irônico e sarcástico.
Esse o móvel de sua literatura, que não pode ser reduzida
à xenofobia. Na obra de Alcântara Machado, o italiano – como
já vinha sendo acenado desde Juó Bananére – vincula-se à cordialidade simbólica do brasileiro e se torna elemento de crítica.
Uma literatura de transformação, em uma sociedade em insistente
metamorfose.
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2 BEM OU MAL, UMA SIMBOLOGIA
DA ASSIMILAÇÃO
Tenho um filho desta terra,
foi um amor sem passaporte.
Se o gestar foi brasileiro
não me chames estrangeiro.
Cada pedra, cada rua
tem um toque de imigrantes.
Levantaram com seus sonhos
um país que não tem donos.
O suor fecunda o solo
e a semente não pergunta:
brasileiro ou estrangeiro?
Só o fruto é importante.
Não me sintas forasteiro.
Não me inventes geografias.
Sou tua raça, sou teu povo,
sou teu irmão no dia-a-dia.
(Tony Osanah e Enrique Berguen)

Nem Mário de Andrade, escritor paradigmático de nossa
vocação cultural amalgamante, deixou de sofrer algumas críticas
xenofóbicas. Mario Carelli, por exemplo, percebe nele certo
mal-estar em relação à presença do italiano na emergente sociedade paulista, na qual uma antiga aristocracia perdia sua aura de
nobreza. Provariam tal postura alguns poemas, várias conclusões
irônicas em Amar, verbo intransitivo e certamente a construção
da personagem Venceslau Pietro Pietra, símbolo do arrivista burguês, construído sobre estereótipos italianos (CARELLI, 1985,
p. 136-141).
Ora, em que pesem as argumentações de Carelli, é preciso
verificar em Mário de Andrade – e em Alcântara Machado – a
vocação da crítica às estruturas anquilosadas; para tanto lançavam
mão do que a realidade oferecia. O fato de o imigrante estar aos
poucos se integrando às estruturas de poder econômico é que os
levou a inserir a personagem italiana em contextos pouco éticos.
Nesse sentido, é emblemático, pela conotação simbólica que
carrega e pelo poder de síntese da expressão dessas manifestações
literárias, o conto “Armazém Progresso de São Paulo”, de Alcântara
Machado. Nele, temos a história de Natale e Bianca Pienotto, donos
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de um bar no Bexiga. Eles dão um pequeno golpe graças à venda
de informação de alta nos preços da cebola, fornecida por José
Esperidião, mulato funcionário da Comissão de Abastecimento:
– Mais um copo, Seu Doutor.
José Espiridião aceitou o título e a cerveja.
– Pois é como estou lhe contando, Seu Natale. A tabela vai subir
porque a colheita foi fracota como o diabo. Ai, ai! Coitado de
quem é pobre.
Natale abriu outra Antártica.
– Cebola até o fim do mês está valendo três vezes mais. Não
demora muito temos cebola aí a cinco mil-réis o quilo ou mais.
Olhe aqui, amigo Natale: trate de bancar o açambarcador. Não
seja besta. O pessoal da alta que hoje cospe na cabeça do povo
enriqueceu assim mesmo. Igualzinho.
Natale já sabia disso.
– Se o doutor me promete ficar quieto – compreende? – e o
negócio dá certo o doutor leva também suas vantagens...
Espiridião já sabia disso.
(...).
Dona Bianca deitou-se sem apagar a luz. (...) Olhou muito para
o Santo Antonio di Padova col Gesù Bambino bem no meio da
parede amarela. Mais uma vez olhou muito para o Dino que
mudara de posição. E fechou os olhos para se ver no palacete
mais caro da Avenida Paulista (MACHADO, A., 1978, p. 44-45).

Estaria Alcântara Machado estigmatizando a figura do
italiano, “promovendo-o” de carcamano a cúmplice de concus
sionário?
É o mulato, fruto de duas raças entendidas como formadoras
da nacionalidade, que medeia a inserção do imigrante na sociedade
local, na melhor tradição miscigenadora de nossa cultura.16 A ética
não atua nesse processo: atribuir valores negativos ao italiano
não impede a construção de uma figura que, lícita ou ilícita, bem-sucedida ou fracassadamente, integrará uma estrutura. Dessa
maneira, Natale adapta-se ao ethos da paralegalidade, do jeito e do
meio-termo escuso, hegemônico neste país em todos os níveis de
poder e relações sociais: o vendeiro que negocia uma informação
16

Consultar, quanto a esse aspecto, Chalmers (1983, passim).
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pratica delito tão grave quanto a dona-de-casa que dá gorjetas ao
empregado do açougue para que este lhe reserve o melhor pedaço
de carne; ou um político que trafica influências e cargos em troca
de favores. Cada um se corrompe na medida de suas possibilidades.
Parece esse um princípio regedor da sociedade brasileira há anos!
Nesse sentido, a personagem italiana presta-se bem à arrumação simbólica de um tipo que se integra adequadamente a
uma sociedade pré-estruturada. Como diz Alcântara Machado em
seu já citado “Artigo de Fundo”, de Brás, Bexiga e Barra Funda:
“Carcamano pé-de-chumbo
Calcanhar de frigideira
Quem te deu confiança
De casar com brasileira?”
O pé-de-chumbo poderia responder tirando o cachimbo da boca
e cuspindo de lado: A brasileira, per Bacco!
Mas não disse nada. Adaptou-se. Trabalhou. Integrou-se. Prosperou.
E o negro violeiro cantou assim:
“Italiano grita
Brasileiro fala
Viva o Brasil
E a bandeira da Itália!”
(MACHADO, A., 1978, p. 8).

Tais versos coligidos em nosso primeiro Modernismo parecem dar o tom à literatura brasileira, definindo uma vocação,
ainda explorada, para o trato com a imagem do italiano: símbolo
do cômico, do laborioso assimilado, da convivência apaziguada
a qualquer custo.17
17

Holfeldt (1987, p. 417-424) cita diversos autores que tematizaram o elemento
italiano imigrante: Eduardo Maffei, Zélia Gattai, Moacyr Scliar, Érico Veríssimo,
Autran Dourado, Ary Quintella, Domingos Pellegrini Jr., Marcos Rey, Sérgio
Caparelli, Mansueto Bernardi e diversos poetas gaúchos como autores de interesse
para o tema aqui desenvolvido. Pacheco (1956, p. 211-212) faz referências a Luís
Martins e Tito Batini. Alguns desses escritores, como Maffei, parecem ter preferido
uma abordagem menos “simbólica”, optando por tematizar o movimento anarquista.
Finalmente, Carelli (1985, passim) lembra Plínio Salgado, o teatro de Gianfrancesco
Guarnieri e Jorge Andrade, além de Oduvaldo Viana e Arlindo Leal. Nas obras
de Érico Veríssimo e Zélia Gattai, citadas incidentalmente neste trabalho, avulta
uma crítica muitas vezes eficaz da sociedade brasileira, perspectivada sempre
pelo viés da assimilação aos padrões da nova burguesia emergente no país.
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Vida revista. Niterói, 1996:
Querida Concceta
Estoi a te ligare
Prá te convidare
Prá mangiare con me.
Comer unas bracciola,
Bife à milanesa,
Tutti à luz de vela,
Ma que bruta esbórnia.

Não posso assegurar a fidelidade da letra, mas a idéia era
mais ou menos essa. O grupo “Língua de Trapo” fazia o maior
sucesso nas paradas do Centro Acadêmico de Farmácia e Bioquímica da Universidade de São Paulo. Lá, ninguém conhecia Juó
Bananére, mas eu conhecia. Em compensação, minha média de
química analítica quantitativa era um sofrido 5,1.
Nada mais natural do que me integrar na chapa anarcóide
“Perdidos no Espaço”, pois era literalmente assim que eu me
sentia. Postulando o Diretório Central dos Estudantes, nossas
propostas mais decentes eram: criar zebus nas imensas relvas
inservíveis da USP e renunciar, caso fôssemos eleitos.
Do besteirol blasé ao comunismo foi um passo que me dava
a ilusão de um processo evolutivo permanente. Logo depois disso,
cheguei à conclusão de que não pode haver alguém mais feliz no
mundo do que um comunista espírita ou vice-versa.
Mas diziam que Drummond era farmacêutico e eu me iludia
com isso. Arranjei sarna: mudei-me para o Rio, trabalhando em
multinacionais. Senti a experiência de ser Outro. Parecia que
aquela antiga atração começava a tomar corpo. Até então, que
grandes experiências tivera? Apenas a simpatia, o ímã do diferente. O melhor amigo era mulato; a primeira namorada loira,
descendente de ucranianos; a segunda de japoneses; acabei me
casando com neta de carcamano – e o convívio com meus sogros
e seu linguajar típico começou a me insinuar que Juó Bananére
e Alcântara Machado foram dois gênios, sim senhor!
Mas, no Rio, era finalmente o Outro. E só. “Nesta cidade
do Rio, de dez milhões de habitantes, estou sozinho no mundo,
estou sozinho na vida”. Eu era um paulista. Na fábrica, olhava
as linhas de embalagem e desejava que a alma de Taylor estivesse
perpetuamente a se distrair no quinto círculo do inferno dantes162

co, divinamente encrencada. Já em relação ao convívio com os
cariocas... mas teria sido assim – aquela pequena angústia no
peito – que os imigrantes se sentiam quando aqui chegavam?
Certamente não. Eu estava com a família apenas a quatrocentos
quilômetros, se quisesse a “Avenida” Dutra me esperava todo
santo sábado, e o telefone e a correspondência e todos que falavam a mesmíssima língua – era só o esse palatal, o erre gutural,
só! mas eu era Outro.
Surpresa. Volto a São Paulo, graças ao nunca assaz lembrado benemérito da nação Fernando Collor e suas bondosas
idéias de justiça social, para trabalhar por três meses, a fim de
remendar meu arrombado orçamento familiar. E lá sou tratado
como um carioca, sou um carioca! Outro em minha própria terra!
Já era demais. E em minoria... e a minoria é silenciada, é difícil
ser minoria. Mas tem seu lado bom não ser sempre o Igual.
“Mas eu não posso não me sentir banto”. Pois banto quer
dizer “os homens”. Os povos assim chamados bantos guardam o
natural etnocentrismo da espécie, consideram as demais línguas,
diferentes da sua, como algo não digno do homem, do banto
(BUENO, 1968, p. 483).
Os bantos, ora, os bantos. Os bantos são os homens. Não,
não posso não querer ser um banto. Mas também não devo deixar
de amar o contrário; controlar o inevitável; espiar com carinho
“as cercas embandeiradas que separam quintais”.
Ah, quintais humanos...
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CONCLUSÃO
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1 HISTÓRIA BRASILEIRA COM VÉU,
SEM ALEGORIA: o imigrante italiano
nas veredas do simbólico
Seu Ernesto (...) disse que (...) era anarquista (...). No dia em que
o anarquismo triunfasse no Brasil, aí então ele soltaria as rédeas.
Soltaria mesmo? Tínhamos nossas dúvidas. Nem por anarquista,
ele descuidava da virtude das filhas. Filha de seu Gattai devia
casar virgem. Seu anarquismo tinha limitações, graças a Deus!
(Zélia Gattai)

UMA CORDIAL SIMBOLOGIA; UMA ALEGRE
FIGURA
Imigrante abastado que fez a América; imigrante pobre,
operário, que manteve a ética da laboriosidade; figura que se consolidou como novo elemento do amálgama brasileiro: o italiano
seguiu uma rota que o levou a ser erigido como elemento a mais
da nacionalidade brasileira. Não se desviou dos caminhos trilhados
pelos outros imigrantes no Brasil; mas destacou-se, predominante
que foi em São Paulo, onde sua imagem foi delineada na primeira
metade do século, espalhada depois aos quatro cantos.
Todavia, a história da imigração ressalta fatos que opõem
esse ente simbólico às estruturas da sociedade burguesa, a mesma
que elaborou, ajustada a seu ethos, aquela visão conciliadora. O
grevista, o anarquista, o fracassado social infeliz se escondem
pelos bastidores da história, dando passagem ao indivíduo que
sobreviveu, devidamente adaptado.
Assim é que o estereótipo do italiano aparece de permeio
a gritaria, risada, pasta e vinho. Encobre-se o que não interessou
à sua perfeita adaptação, o que se torna mesmo ligeiramente estranho à sua personalidade construída através dos tempos. Uma
personalidade que se quer alegre e cordial, como a que se considera
“brasileira”.
A construção dos símbolos da nacionalidade apaga diferenças e nossos ritmos sociais deletérios. É o caso de o brasileiro não
se reconhecer racista, uma hipocrisia que dispensa comentários;
ou pretender-se cordial, humano, amigo, quando contingentes
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morrem à míngua, sem a mínima assistência – do Estado, do
próximo, do vizinho!
A simbologia da tranqüila harmonia de partes que se entendem, se amoldam, trabalham como peças articuladas e azeitadas,
não poupa elemento algum. E se insere nos mínimos pensamentos,
automatizando a conduta da análise social que o homem comum
realiza cotidianamente, mesmo sem percebê-lo, mesmo que a
rejeite como exercício intelectual. Para isso é preciso ir às ocorrências do dia-a-dia e caçar as pérolas do lugar-comum. Tome-se,
por exemplo, passagem de jornal com grande circulação no país,
em que uma articulista de relativo sucesso comenta O Quatrilho:
Caxias do Sul que me perdoe, mas “O Quatrilho” não merece o
Oscar de melhor filme estrangeiro.
(...) O problema de “O Quatrilho” é esse: nota zero no quesito
senso de humor. Onde já se viu filme sobre um bando de italianos
que não tem uma só tirada engraçada? (GANCIA, 1996).

Esse pensamento exemplifica a tendência de se aceitar na
cultura brasileira, preferencialmente, a veiculação do exotismo.
Algo que fira os olhos estrangeiros e marque uma diferença.
Para a articulista do senso comum, italiano tem que rir. Por tal
linha de raciocínio, torna-se único um modelo à Jorge Amado,
em que o peculiar aflora, pautando a linha de conduta alegre do
brasileiro, mesmo enfrentando as dificuldades de sobrevivência
no fim-de-mundo. A professora Célia Pedrosa, em suas aulas na
Universidade Federal Fluminense, costuma expressar uma síntese
emblemática de semelhante postura tranqüilizadora, tão brasileira
e ao mesmo tempo estrangeira: “ao acabarmos um livro de Jorge
Amado, tem-se a impressão de que é bom ser prostituta na Bahia”.
É o nosso auto-exotismo levado ao paroxismo.
Não à toa, a primeira personagem italiana que se firmou
significativamente no imaginário brasileiro – devido a seu êxito de
época – foi a de Juó Bananére. A comicidade era capaz de encobrir
as desarmonias, em período no qual as havia de modo claro. O
humor promovia a aproximação entre leitor e personagem. Diferente no sotaque, o italiano integrava-se pela alegria, uma alegria
jamais refutada e sempre necessária à assimilação dos diferentes.
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UMA ALEGRIA PRESENTE;
UMA ALEGORIA PERDIDA
Pautando-nos por Benjamin, poderíamos dizer que predominou a perspectiva simbólica nas manifestações artísticas que
tratam do imigrante, em consonância com a própria visão elaborada
no senso comum. Estaria sendo deprezado o viés alegórico, que
buscaria nas ruínas da história da imigração uma rica construção
artística.1
Segundo Benjamin, a discussão a respeito do símbolo e
da alegoria passa pelos critérios de se objetivar a expressão artística totalizadora do real. A crítica marxista ortodoxa defende
esta expressão totalizadora como aspecto progressista da arte,
encarando com reservas as vanguardas do início deste século, que
experimentavam tendências desestruturantes e fragmentárias do
real. As vanguardas seriam mera representação da incapacidade
burguesa, mergulhada que estaria na individualidade, em culminar numa clara visão de conjunto. Há, portanto, similaridade de
intenções entre essa perspectiva crítica e a da arte clássica, dados
os componentes universalizantes e harmônicos que almejam.
Podem-se inserir para a análise, nesse contexto, as noções
de símbolo e alegoria. O primeiro, para Goethe, por exemplo,
representa a totalidade, a harmonia e a clareza, ao passo que a
última se pauta pela obscuridade e pela incapacidade de expressar
o universal. Isso porque a relação símbolo/significado seria natural
e imediata, compondo uma unidade harmônica de sentido; e a da
alegoria é arbitrária. Jeanne Marie Gagnebin nos dá exemplos
típicos de símbolo e alegoria. Para aquele, a cruz, em cuja imagem a significação da morte de Cristo se apõe natural, imediata e
transparentemente; para esta, a mulher de olhos vendados representando a justiça, imagem construída através de laborioso esforço
intelectual, em que avulta a capacidade de seleção e criação do
ser humano (GAGNEBIN, 1982, p. 47).
Assim, para Goethe e sua abordagem clássica, enquanto o
símbolo une aspectos da realidade numa unidade plena de signifi1

Para o confronto entre as idéias de símbolo e alegoria, a seguir, utilizo os
conceitos de Benjamin (1985). Tentarei aqui fazer uma síntese das idéias
do pensador alemão quanto aos conceitos citados, apoiado nos textos
comentadores de Gagnebin (1982, p. 46-52) ; Helena (1985, p. 21-38) ;
Konder (1989, p. 27-29) ; Kothe (1986, p. 42-48) ; Rouanet (1984, p. 37-44).
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cação (sym, conjunto, e ballein, colocar), em plenitude de clareza
e luz, a alegoria pretende uma tradução sensível do conceito e não
o sentido em sua imediatidade, falando de outra coisa e não de
si mesma (alos, outro, e agorein, falar). A alegoria seria ineficaz,
segundo tais conceituações, necessitando sempre de algo que lhe
é exterior. Goethe rejeita-a, em nome da imediatidade natural do
símbolo.
Benjamin teria sido o primeiro teórico a reabilitar a alegoria,
preconizando-lhe valor calcado justamente naquilo que era considerado deficiência estética. A alegoria barroca, por exemplo, marca
os aspectos difíceis da realidade dilacerada, em busca de unidade
impossível, dada a condição da vida irremediavelmente ligada ao
pecado e à morte. O sentido oculto da existência, privilégio divino,
torna-se menos claro, impossível de extravasar-se por uma arte
simbólica. Ao contrário, a melancolia oriunda do sofrimento e da
desintegração seria o alimento natural da expressão alegórica. A
busca esforçada e dificultosa da verdade encontraria espaço apenas na alegoria e não em uma utópica transparência de sentido do
símbolo. Comenta Jeanne Marie Gagnebin:
Enquanto o símbolo clássico supõe uma totalidade harmoniosa e
uma concepção do sujeito individual em sua integridade, a visão
alegórica não pretende qualquer totalidade, mas instaura-se a
partir de fragmentos e ruínas. Ao mesmo tempo, a unidade do
sujeito se esfacela, incapaz que é de recolher a significação desses
fragmentos. É por isso que a literatura barroca aprecia tanto as
metáforas mórbidas, imagens da destruição e da decomposição:
cadáver, crânio e esqueleto – eis o destino do ser humano;
cacos, ruínas, podridão – o destino dos objetos (GAGNEBIN,
1982, p. 50).

A morte do sujeito clássico, para Benjamin, permite o ressurgimento eficaz da alegoria na modernidade. Daí sua atenção
em Baudelaire, poeta que se apercebe do valor mercadológico da
literatura e se revolta contra isso. Sua visão alegórica se alimenta
de um mundo em ruínas, destruindo concomitantemente a ilusão de
harmonia que porventura oferecessem os novos tempos do capital.
A arte moderna, assim, se iria encaminhando para um realismo
pouco clássico, não necessariamente documental, à medida que
nega uma totalização simbólica e expressa alegoricamente a odiosa
desintegração promovida pelo capitalismo. Captar o lampejo do
que poderia ter sido, vislumbrar um vir-a-ser no caco da história,
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perdido nas ruínas do sistema, seria próprio de um marxismo
revitalizado:
Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo
“como ele de fato foi”. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo.
Cabe ao materialismo histórico fixar uma imagem do passado,
no momento do perigo, ao sujeito histórico, sem que ele tenha
consciência disso (BENJAMIN, 1984, p. 224).

ANARQUISTA, GRAÇAS A DEUS;
APAZIGUADO, GRAÇAS A QUEM?
Ora, interessou aqui ressaltar o predomínio do estereótipo
elaborado pela concepção burguesa na visão do italiano. A figura
do imigrante, como se viu nos autores selecionados neste trabalho,
construiu a partir do primeiro Modernismo – independentemente
do valor artístico das obras – a imagem que a acompanha como um
carma na cultura brasileira. A herança se perpetua em exemplos
atuais. Alguns serão anarquistas, ma non troppo, como afirma Zélia
Gattai em seu livro, cujo título – Anarquistas, graças a Deus – já
faz antever com seu paradoxo uma presença a um tempo exótica
e harmônica no cenário que se pretende do Brasil. As prováveis
trilhas de rebeldia à sociedade em que se instalava o imigrante
são contrabalançadas por sua personalidade cordial, seu caráter
laborioso. Se há o germe anarquista e “negativo”, ocorre em
contrapartida o fundo moral de um comportamento plenamente
ajustado e, sobretudo, bem-humorado.
Em Juó Bananére, a marca do lúdico e do histriônico não
permite à primeira vista a percepção dessa simbologia. Foi preciso estudar as relações políticas da personagem com a oligarquia
paulista para esclarecê-lo. E, com isso, trazer para o cenário os
nomes consagrados da literatura brasileira que trabalharam com
o elemento italiano, estudando as relações entre as imagens que
elaboraram e a realidade brasileira. Alcântara Machado pintou-o
de forma definitiva no cenário do industrialismo paulista, engrenado à máquina pouco ética do capitalismo. Inserido no ethos da
laboriosidade burguesa e seu moralismo de pacotilha, de modo
algum o italiano foi tratado pejorativamente pelos modernistas,
que, em última análise, entenderam-no como novo formador-
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-chave de nossa nacionalidade – os “novos mamalucos”, no dizer
de Alcântara Machado.
A imagem assim estabelecida foi reproduzida à exaustão.
Não é difícil visualizá-la, mesmo nas obras sem excessivas preocupações com o enquadramento histórico. O exemplo do cinema é
rico, nesse sentido. Em O Quatrilho,2 filme ancorado basicamente
no melodramático e não no histórico, a tônica da integração permanece forte. É sintomático que o agitador anarquista no enredo
seja o responsável pela ascensão econômica do novo capitalista, a
quem se mantém fiel nas situações mais adversas. Dessa forma, a
desambientação do agitador permanece como peculiaridade secundária e pitoresca, submetida à ética do trabalho. Essa mesma ética
do trabalho apaga a ética moral – sob o aspecto hipócrita-moralista,
no caso do filme –, quando o casal que vive junto sem estar casado
é reconhecido socialmente, graças à posição econômica alcançada.
Afora o centramento melodramático, O Quatrilho sugere,
como bem demonstrou Marcelo Coelho, que o Brasil é uma terra
de oportunidades, abertas a quem trabalha. E quem labora, no
filme, é o italiano:
O que ocorre em “O Quatrilho”? (...) Há um país virgem, colonizado por italianos, sem nenhum peso do passado. (...) narra a
vitória sistemática, austera, dura, do herói capitalista.
(...) “O Quatrilho” (...) surge (...) como primeiro artefato ideológico de uma época triunfal do capitalismo dependente (...): a
saga de um capitalista local, seus sofrimentos, suas derrotas e
vitórias, sem o clima de derrota de classe dominante que há nos
romances de Jorge Amado, secretamente cúmplices dessa derrota.
(...) Nega a imagem que temos do Brasil, e afirma uma imagem
até certo ponto verdadeira, mas estruturalmente errada, do que
é o Brasil: a de quem trabalha vence, que este é um país de
oportunidades, que enriquecimento pessoal é signo de mérito e
de valor (COELHO, 1996).

A análise é brilhante. Aproveitando-a, percebo também nos
livros de Alcântara Machado a mesma visão “cúmplice” da derrota
aristocrática, assim como Coelho a observa nos romances de Jorge
Amado. O avultamento do liberalismo, ou neoliberalismo, impõe
menos culpas ao enriquecimento, calvinizando e pulverizando uma
2

O filme é baseado em romance homônimo de José Carlos Pozenato.
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angústia à esquerda de quem observa a sociedade com diferenças
cada vez maiores.
Uma visão angustiante, como a de Luís Sérgio Person, no
injustamente esquecido São Paulo S/A, talvez o único filme ou
mesmo obra de arte a fixar o panorama do boom automobilístico
e da euforia industrialista de São Paulo. No enredo, a personagem
Carlos está dilacerada naquele ambiente competitivo e aético. Disposto a participar da engrenagem, Carlos luta com um mal-estar
quase sartreano e por vezes sucumbe à angústia.
Seu contraponto? A personagem em que se mira, com quem
compactua e que ao mesmo tempo repudia? Quem haveria de atuar
sem complexos naquele cenário imundo, sem ser todavia asqueroso, mas até amigo e excelente pai de família? Bem, seu nome é
Arturo, italiano, interpretado por Otelo Zeloni, e faz o protótipo
do pequeno industrial que, a custa de também pequenas safadezas,
sobe cada vez mais. A ética de Alcântara Machado, enfim, dessa
vez mais cruel e incisiva; sob determinado ângulo, mais crítica.
Mas, enfim, a mesma ética.
Ou a mesma robba.
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2 DA PRESENÇA MENOR:
ou do inevitável diálogo
Falemos da Poesia (...) começando, como é natural, pelas coisas
primeiras.
(Aristóteles)

A PERIFERIA NO CENTRO;
O CENTRO NA PERIFERIA
Uma lógica aristotélica de arrumação, encaixe progressivo
que se inicia do menor e vai ao maior, fio de prumo apontando o
centro da Terra, assim como a bússola, inerte, a indicar o norte: o
quadro das atitudes habituais e ambientes. No encaixe, pratique-se a brincadeira do Lego, desfaça-se o navio e com suas peças
construa-se o pequeno barco, sacudindo o prumo, imantando a
bússola.
Acostumados a ver os grandes fenômenos da literatura isoladamente ou dialogando entre si, engaiolados na magnificência da
fama, colocamos de lado com freqüência os pequenos intérpretes
de mundo, que por vezes excedem os grandes em popularidade,
para depois serem esquecidos com o tempo. Nesse desapercebi
mento inconsciente, nesse desaparecimento mal-sentido, define-se
uma qualidade artística mediada pelo gosto da elite, muita vez
abafando a empatia do apreço popular para com determinadas
manifestações culturais. A cultura letrada, se necessário for, retrabalha os caracteres do êxito popular e os incorpora em padrões
legitimados pelo gosto de classe. Revela-se aí uma das várias
forças que separam a elite do povo: para poderes diferentes, gostos
e artes diferentes.
Buscando em Juó Bananére um representante desses artistas
esquecidos, acolhido pelo povo, fonte para a criação intelectualizada e relegado a seguir aos escombros da cultura, procurei
entender algo da literatura brasileira pela perspectiva do menor e
singelo. E em torno do periférico Bananére navegaram Oswald,
Mário, Alcântara Machado, seus discursos estéticos e ideológicos.
Estão em jogo o maior e o menor, o emancipado e o subjugado, o legitimado e o abafado. Geralmente a intelectualidade
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optou pelos primeiros termos dessas polaridades. Não basta que
boa parcela do pensamento progressista das universidades e centros de altos estudos legitime o segundo pólo. Faz-se necessária a
migração desse pensamento para uma intelectualidade “mediana”,
professores de primeiro e segundo grau, leitores de periódicos
e consumidores de cultura de massa. Não será preciso estudo
estatístico para revelar uma postura generalizada que entende a
cultura de massa e a popular como hierarquicamente inferior à
legitimada da elite. Minha constatação é por demais visível: mas
estamos há tempos dialogando num círculo de iniciados, falando
em eco, jogando tênis no paredão. O diálogo com a massa, com
os noventa e nove vírgula nove por cento da população, permanece interditado. E, nessa lacuna, a perspectiva de valorização da
arte popular e de massas não se comunica aos próprios agentes e
consumidores do que se preza: a massa, o povo.
Semelhante posicionamento crítico não se interessa apenas
pela manifestação-monumento e seus grandes efeitos no momento
intelectual de uma nação. Não vê nas obras de cunho popular e de
consumo tão-somente mananciais para o depuramento artístico.
Torna-se instrumento para tentativa de emancipar as pequenas
manifestações do jugo da grande arte e encontrar-lhes lugar mais
digno na leitura do próprio intelectual, muitas vezes infenso ao
consumo de massa e à cultura popular.
Além de poderem ser objeto de estudo em si mesmas, cabe
a pesquisa da relação que mantêm com as grandes obras. A prosa
intersticial – nome que dei às manifestações literárias, hoje esquecidas, que ocupavam espaço enorme na recepção do público
– deveriam merecer a atenção dos pesquisadores. Os exemplos
são inúmeros; menciono alguns.
Na literatura, além de Juó Bananére, escritores como Léo
Vaz e Hilário Tácito, autores de O professor Jeremias e Madame
Pommery, permanecem intocados. Seria interessante uma análise
que os colocasse devidamente no ambiente pré-modernista. E o
que dizer de Galeão Coutinho e Afonso Schimidt – autores de
grande repercussão nos anos 20 e 30, nomes certos de coleções
populares como a “Saraiva”, décadas depois – no que concerne à
popularização da escritura estabelecida pelo Modernismo?
Se viajarmos para o teatro, é no mínimo injusto que Oduvaldo Viana Filho, Paulo Pontes e tantos heróis do teatro da
resistência tenham sumido dos comentários dos estudiosos, pois
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foram eles que mantiveram acesa a criticidade política da linguagem teatral em tempos de importantes mas bem mais cômodas
experimentações vanguardistas. Na música, o silêncio é pré-Bossa
Nova: um exemplo está em Manezinho Araújo, o Rei da Embolada,
sucesso igual ao de Luís Gonzaga em seu tempo – não teria tido
papel algum na formação musical brasileira? Teria simplesmente
sumido e virado pintor? E no âmbito da cultura televisiva, alguém
saberia dizer quem foi um tal de Silveira Sampaio?
São lembranças que exigiriam uma busca em nosso passado
visando à recuperação de importantes autores e manifestações que
entabularam um rico e esquecido diálogo com o que se entende
hoje como consagrado e aceito.
A CULTURA POPULAR NA ERUDITA;
A CULTURA ERUDITA NA POPULAR
“Lé com lé, cré com cré, um sapato em cada pé”. Esse
adágio que a tradição redistribuiu às cantigas infantis expressa a
tendência geral – disseminada no senso comum, resquício ainda
arraigado no ambiente acadêmico – de compartimentalização da
cultura popular, afastada da assim chamada erudita. Mais: aceita
pelo senso comum, a divisão se estabelece de forma clara no campo
das idéias assimiladas, infensas à problematização e lavradas no
cotidiano.
Embora haja uma crítica quase secular ao tratamento do
popular pelo viés do exótico ou folclórico, as manifestações da
cultura popular são interpretadas pelo próprio homem comum
como iminentes fósseis, que se devem guardar cuidadosamente, a
fim de que se possa visualizar o passado no presente. Essa tradição
assimilada no ambiente de consumo cultural mediano, que pouco
dialoga com os estudos mais avançados da academia, ratifica a
separação irreconciliável com o ambiente erudito. Encarando-se
a cultura de massas como subarte e não se admitindo para uma
arte popular “autêntica” a relação mercadológica, ganha corpo
uma interpretação disseminada: o “verdadeiro” artista popular
teria de ser um desindivíduo, misturado homogeneamente com
a coletividade, despreocupado com a inserção de seu produto
artístico nos meios de troca – teria de ser, enfim, puro, interditado à profissionalização. Nesse roldão, a cultura de massas passa
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como a caravana do provérbio, enquanto nós, críticos, ladramos
ao vento. Por outro lado, uma tradição estabelecida pela cultura
erudita impõe o nome elevado, aurático. Um Juó Bananére, indivíduo nomeado e jornalista do consumo, fica então na penumbra,
sem entrar no museu do folclore nem ser objeto da exegese culta.3
O estudo dos textos de Juó Bananére e dos clássicos do
Modernismo, cuja atenção à cultura popular é nítida, embora variando de autor para autor, fazem-nos avaliar o que o termo popular
pode vir a significar. Tal significação auxilia nas compreensões
do mundo e da ideologia que enformam as atitudes críticas. Ao
optar preferencialmente pelo estudo de Juó Bananére, em torno
do qual gravitaram as análises de autores já clássicos, faço minhas
as palavras de Cláudia Matos sobre uma abordagem sistemática
das chamadas literaturas menores:
A novidade da abordagem resulta ou implica a novidade do
objeto considerado. Só é possível obter uma percepção nova
de um objeto se a maneira de nos aproximarmos dele permite
que ele revele uma identidade, isto é, que ele se identifique;
que recobre, a nossos olhos, seu estatuto de sujeito. Quando
se fazem ingressar (...) as literaturas menores (...) na categoria
das produções fazendo jus ao estudo de instrumental literário, é
preciso enxergá-las como matéria de subjetividade e identidade
tão indescartáveis quanto as de um Joyce ou Flaubert – ainda
que, e por isso mesmo, inteiramente diferentes das deles. Isso
significa que tais literaturas não podem ser vistas pelo analista
como um grande amontoado informe ajuntado pelos critérios da
semelhança, mas como um universo marcado pelos desvios da
diferença, recolhendo-se a particularidade das obras e manifestações (MATOS, 1989, p. 127-128).

Foi exatamente pelo viés da diferença que o estudo de Bananére se impôs. Chamá-lo de “semi-erudito”, para mim, não resolvia
o problema, e isso me levou a realizar esta pesquisa sobre alguns
motivos italianos na primeira fase do Modernismo e vinculá-los,
muito clara e significativamente, ao esforço que se realizou para
diminuir uma diferença decantada e anquilosada – a do popular e
do culto – no seio da criação artística.

3

Para o estudo da cultura popular e sua problematização, consultar Arantes
(1985, passim); Ayala e Ayala (1987, passim) ; Bosi (1992, passim); Canclini
(1987, passim); Matos (1992, passim); Mouralis (1982, passim).
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Foi essa diferença que (des)norteou Mário de Andrade a
pesquisar o folclore, reelaborar o arsenal artístico popular em seus
poemas-rimance, como o famoso “Noturno de Belo Horizonte”
(ANDRADE, M., 1987, p. 178-189).4 Integrando o pregão do ítalo-paulista em outro “Noturno”, muito paulistano, Mário coloca a
voz italiana nessa busca recém-anunciada: a da voz popular, aqui
a do imigrante, na estrutura de nossa arte.
Luzes do Cambuci pelas noites de crime...
Calor!... e as nuvens baixas muito grossas,
Feitas de corpos de mariposas,
Rumorejando na epiderme das árvores...
Gingam os bondes como um fogo de artifício,
Sapateando nos trilhos,
Cuspindo um orifício na terra cor de cal...
Num perfume de heliotrópios e de poças
Gira uma flor-do-mal... Veio do Turquestã;
E traz olheiras que escurecem almas...
Fundiu esterlinas entre as unhas roxas
Nos oscilantes de Ribeirão Preto...
- Batat’ assat’ô furnn!...
(ANDRADE, M., 1987, p. 95).

Uma voz italiana acostada no cotidiano de um público,
num convívio artístico mediado pelo humor do bem-sucedido
barbeiro do Piques, que, parodiando o culto, corroeu diferenças
que o Modernismo iria atacar programaticamente. Agora, o dono
da voz, o italiano, na cabeça o cesto de batatas-doces assadas ao
forno, surge repentinamente, cravando poesia e música de povo
na arte erudita. Mário de Andrade, assim como António de Alcântara Machado, não foi em busca das relações sociais concretas.
Interessou ao poeta captar a voz popular e com ela ir marcando
periódica e simetricamente seu poema, definindo o clima noturno
e a aparição sistemática de uma voz antes calada – ou segregada:
Luzes do Cambuci pelas noites de crime!
Calor... E as nuvens baixas muito grossas,
Feitas de corpos de mariposas,
Rumorejando na epiderme das árvores...

4

O implante de que se fala é a inserção do poema da “Serra do Rola-Moça”,
de nítida extração popular.
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Um mulato cor de ouro,
Com cabeleira feita de alianças polidas...
Violão. “Quando eu morrer...”
Um cheiro pesado de baunilhas
Oscila, tomba e rola no chão...
Ondula no ar a nostalgia das Baías...
E os bondes passam como um fogo de artifício,
Sapateando nos trilhos,
Ferindo um orifício na treva de cal...
- Batat’ assat’ô furnn!...
(ANDRADE, M.,1987, p. 95).

Da mesma forma passou e foi captada pelo poeta a langorosa
canção do mulato, que é povo, que é instintivamente considerado
brasileiro, que é digno de poesia também. Mas, naquele momento,
deu-se preferência ao cadenciamento regido pela voz do pregão,
diferente mas já integrado, que marca o ritmo não só do poema
como da nova cidade a se industrializar, prestes a perder aquele
instante provinciano. A cada aparecimento da voz, o clima poético se adensa e a sensibilidade do eu-lírico procura libertar-se
de suaves gradis. Porém, quando novamente se espera a voz do
italiano, eis que surge o refrão da paulicéia desvairada, tecido em
roupas de arlequim com todas as fusões, contradições e convívios
da cidade e do poeta, num anseio lírico muito além do polifônico:
Calor!... os diabos andam no ar
Corpos de nuas carregando...
As lassitudes dos sempre imprevistos!
E as almas acordando às mãos dos enlaçados!
Idílios sob os plátanos!...
E o ciúme universal às fanfarras gloriosas
De saias cor-de-rosa e gravatas cor-de-rosa!...
Balcões na cautela latejante, onde florem Iracemas
Para os encontros dos guerreiros brancos... Brancos?
E que os cães latam nos jardins!
Ninguém, ninguém, ninguém se importa!
Todos embarcam na Alameda dos beijos da Aventura!
Mas eu... estas minhas grades em girândolas de jasmins,
Enquanto as travessas do Cambuci nos livres
Da liberdade dos lábios entreabertos!...
Arlequinal! Arlequinal!
(ANDRADE, M., 1987, p. 95-96)
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O arlequim quer se compor de povo, a poesia deve sair
da encantadora prisão de seu jasmínico refinamento. Mário de
Andrade, depois de “Noturno”, aprofundará suas pesquisas à
procura desse povo e sua poesia, desdobrando-se em trezentos e
cinqüenta para isso. Mimetizará cocos e lundus, inserirá excertos
populares em meio a sua criação modernista e erudita. E o início
dessa busca se anuncia no italiano das batatas: a porta do que virá,
a beleza da procura:
As nuvens baixas muito grossas,
Feitas de corpos de mariposas,
Rumorejando na epiderme das árvores...
Mas sobre estas minhas grades em girândolas de jasmins,
O estelário delira em paisagens de luz,
E meu céu é todo um rojão de lágrimas!...
E os bondes riscam como um fogo de artifício,
Sapateando nos trilhos,
Jorrando um orifício na treva cor de cal...
– Batat’assatô furnn!
(ANDRADE, M., 1987, p. 96).5

Já António de Alcântara Machado parece ter concentrado
no italiano, pelo menos em Brás, Bexiga e Barra Funda, talvez
de modo inconsciente, as estratégias que Mário de Andrade
efetuou de forma sistemática. Em seu ensaio “Lira Paulistana”
(MACHADO, A.,1983, p. 287-328) Alcântara Machado já se
questionava um tanto romanticamente acerca da importância de
se coletar a lírica popular, integrando-a plenamente ao mundo das
preocupações eruditas. E reconhecia a importância de uma cultura
estrangeira a marcar sua presença indelével na babélica São Paulo.
Da mesma forma que Mário de Andrade, trabalhou diretamente
os cancioneiros, desta vez urbanos6 – do Brás, do Belenzinho e
da Mooca –, sem grande resultado estético, mas registrando observações importantes quanto às características textuais daquela
poesia paulistana.

5

Ver, quanto a esta interpretação, Lopez (1985, p. 127-128).

6

Mário de Andrade concentrou nitidamente seus esforços de pesquisa no meio
rural. É óbvio que, quantitativamente, não se podem também comparar os
esforços dos dois modernistas, talvez porque a morte prematura de Alcântara
Machado viesse interromper-lhe um projeto que mal começava.

165

O fato de terem demonstrado efetivas preocupações com
a cultura popular, integrando-a ao plano literário, é que me faz
pensar em anacronismo quanto a certas observações. Exigir de
Alcântara Machado – sem falar num Juó Bananére, que tinha
um público-alvo a atender como profissional giurnaliste que era
– um “aprofundamento nas relações sociais concretas” é atitude
que parece desconsiderar o que existia anteriormente em termos
de diálogo entre o erudito e o popular. Para a elite que faz e fez
literatura, a relação com o povo passa indefectivelmente por suas
marcas de classe. No entanto, como afirma Bosi, as obras de arte,
independentemente de suas raízes ideológicas, engrandecem-se à
medida que conseguem avançar sobre o fio de navalha que separa
instâncias culturais:
Nessa luta, a obra é tanto mais rica e densa e duradoura quanto
mais intensamente o criador participar da dialética que está vivendo a sua própria cultura, também ela dilacerada entre instâncias
altas, internacionalizantes e populares. Obras-primas como
Macunaíma de Mário de Andrade, Vidas secas de Graciliano
Ramos, Grande sertão: veredas de Guimarães Rosa e Morte e
vida severina de João Cabral de Melo Neto nunca poderiam ter-se produzido sem que seus autores tivessem atravessado longa
e penosamente as barreiras ideológicas e psicológicas que os
separavam do cotidiano e do imaginário popular.
(...) As pontes continuam lançadas ou em construção na música
de Adoniran Barbosa, de Chico Buarque, de Gilberto Gil, de
Caetano Veloso, de Mílton Nascimento, de Geraldo Vandré,
de Clementina de Jesus, de Edu Lobo, de Sérgio Ricardo e de
tantos outros. O teatro de Guarnieri, de Boal, de Oduvaldo Viana
Filho, de Plínio Marcos, de Ariano Suassuna tem, apesar das
diferenças de orientação estética, realizado a possível mediação
entre público culto e temática, se não linguagem, popular (BOSI,
1992, p. 343-344).

“Atravessar barreiras ideológicas”, no entanto, não significa
visão revolucionária. Os artistas que se utilizaram de motivos italianos não captaram na imigração qualquer sintoma de desafinação
com a ordem social brasileira: há um caráter eminentemente simbólico no italiano e no ítalo-paulista apresentados nas obras desses
modernistas de primeira hora. Meu trabalho procurou observar
essa interpretação, pois os italianos representam na literatura, em
geral, papéis decisivos no processo de integracão harmônica do
imigrante à sociedade brasileira; em sua nacionalização, enfim,
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como deseja uma política que cultiva o ocultamento de tensões em
troca de um ideal mítico de Nação, na qual as classes sociais se
esmaecem quando colocadas frente à estrutura burguesa da ordem
e trabalho. Do trote de Bananére aos dedicados operariozinhos
“desligados das relações sociais concretas” de Alcântara Machado,
dos fracassados de Belazarte ao bem-sucedido Tranquillo Zampinetti, do esforçado italiano das batatas ao sagaz Natale Pienotto,
do oportunista Cav. Uff. Salvatore Melli ao inescrupuloso Venceslau Pietro Pietra, todos os italianos e descendentes integram
o mundo do trabalho e se associam ao povo. Formador da massa
imigrante no Brasil e particularmente em São Paulo, acaba por
marcá-lo não uma herança cultural das mais ricas do mundo, com
um cabedal clássico e renascentista insuperável; tingiu-o, sim, o
caráter popular, o apelo do iletrado, a marca do humor. Hoje,
com a crescente integração da Itália à Comunidade Européia e
à globalização – bem como de outros países antes considerados
“atrasados” pelo viés do capitalismo, como Portugal e Espanha
–, tal imagem tende a enfraquecer-se em proveito de uma figura
mais refinada, elegante e sedutora.
Característica irremediavelmente ligada a São Paulo? Talvez sim. Estereotipada há décadas como “cidade que não pode
parar”, “terra do trabalho” e “túmulo do samba”, como se este
estigma fosse correlato àqueles atributos, São Paulo reelabora
na literatura seu próprio ethos de trabalho: numa desapercebida
ebulição (imagem paradoxal para qualquer cego, enfatizemos),
a temática popular da cidade incorpora novos elementos, que se
atualizam literariamente em torno da laboriosidade diária, quase
sempre falando dos infortúnios de quem participa dessa ordem.
São pobres, operários e imigrantes que invadem as canções de um
samba estranho, de gente que mora em Jaçanã e não pode perder
o trem; ou de novas Iracemas, atropeladas na Avenida São João
e de quem só restam as meias e sapatos, numa tragédia repetitiva
e banalizada.
Já em seu “Lira Paulistana”, António de Alcântara Machado
advertia que a canção popular da cidade de São Paulo se alimenta
basicamente do fervilhar de notícias trágicas, vinculadas ao centro
que se industrializava e crescia:
(...) entre a canção carioca e a paulistana a disparidade é flagrante.
O que naquela figura como exceção, nesta é regra geral. Quero
dizer: a canção popular carioca é a carnavalesca. O maxixe tem
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sua letra própria e esta quando se refere à política é sempre satírica ou ao menos caçoísta e brincalhona. Por outro lado, não me
consta que haja marcha, maxixe, samba, o que seja, que explore
crime, suicídio, desastre, qualquer fato policial desses. Aqui a
regra é a modinha de fatos diversos. A política não a interessa.
São raríssimas as canções aludindo a um acontecimento ou vulto
políticos. As que existem (atente-se bem) não são propriamente
modinhas mas maxixes de letra própria e não adaptada. E ainda
no que se refere à modinha noticiosa não é possível a confusão.
No Rio ela é muito mais crítica. Em São Paulo mais narrativa.
Pode-se dizer que lá a modinha é de artigo de fundo (em geral
oposicionista) e aqui de crônica policial. A corte se preocupa
antes de tudo com os fatos de repercussão nacional: política,
reides transatlânticos, carestia de vida, crise financeira, concursos
de beleza. A capital provinciana se interessa sobretudo pelos
fatos citadinos: crimes, suicídios, desastres (MACHADO, A.,
1983, p. 296-297).

Pode-se discordar: são inúmeros os sambas cariocas falando
de tragédias cotidianas. No entanto, seria o caso de perguntarmos
se essa lírica paulistana popular, para a qual confluíram os dados
culturais e a dicção estrangeira, notadamente a italiana, não permaneceu e se reconstruiu no samba de um Adoniran Barbosa,
por exemplo. José Paulo Paes, em seu ensaio já muito citado no
decorrer desta pesquisa, sugere no autor de “Trem das Onze” a
vingança de São Paulo às grosserias – segundo o ensaísta – que
Bananére, Mário de Andrade e Alcântara Machado perpetraram
contra o pobre imigrante italiano. Vingança que se deveria à “finura do humor popularesco” (PAES, 1985, p. 264), revelador da
simpatia do sambista, que olha “de dentro” o povo sobre o qual
poetiza, ao contrário dos aristocratas, que teriam falado do povo
com uma absoluta falta de autenticidade: Adoniran – o autêntico.
Perguntaria eu, em outros termos: um nosso “intelectual orgânico”?
É bem possível que sim.
Mas isso é uma outra história que deve ser contada, antes
que esqueçam Adoniran, como esqueceram Juó Bananére. Antes
que a manifestação cultural maior seja entendida como ato gratuito, obra genial desvinculada da cotidianeidade. Esta a visão
arraigada no homem comum, sem instrumentos para se emancipar
da cosmovisão burguesa.
Horizonte maior de expectativas para quem não abre
mão da utopia, a libertação passa pelo entendimento do mundo
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hierarquizado. Entre o menor e o maior, o iletrado e o culto, o
porta-voz e o que fala por si, ocorre um diálogo inevitável, em
que se pende ora para um, ora para outro lado. E nesta oscilação
ambígua havemos de observar o que se insinua timidamente e se
instala sem gravata na festa black tie: os Juós Bananéres, falando
como o povo, esculhambando com prosódia bárbara os grandes
discursos de ocasião.
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ANEXO:
TEXTOS DE JUÓ BANANÉRE
Para melhor apreciação da obra de Juó Bananére, foram
selecionados alguns de seus trabalhos, todos compilados de La
divina increnca, edição Folco Masucci. Aparentemente são textos
sem revisão tipográfica, com toda sorte de erros, notadamente
de pontuação, além de as palavras não terem sistematização
ortográfica rígida. Assim sendo, as correções foram realizadas
minimamente, indicadas pelos colchetes. Seguem após cada paródia a indicação das páginas do livro e alguns curtos comentários.

O STUDENTI DU BÓ RETIRO
Poesia Patriotica
(Premiata c’oa medaglia di pratina na insposiçó da
Xéca-Slovaca i c’oa medaglia di brigliantina na
spociçó internacionale da Varzea du Carmo)

Antigamenti a scuola era rizogna e franga;
Du veglio professore a brutta barba branga,
Apparecia um cavagnac da relia,
Che pugna rispetto inzima a saparia.
O maestro éra um veglio bunitigno,
I a scuóla era nu Bellezigno,
Di tarde inveiz, quano cabava a scuola,
Tutto pissoalo iva saino in ligna,
Uguali come un bando di pombigna.
Ma assí chi a genti pigliava o portó,
Incominciava a insgugliambaçó;
Tuttos pissoalo intó adisparava,
I iva mexeno c’oa genti chi passava.
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***
Oggi inveiz stá tutto mudado!
O maestro é um uómo indisgraziado,
Cho o pissoalo stá molto chétamente
E illo giá quére dá na gente.
Inveiz un dí intrô na scuola un rapazigno
Co typio uguali d’un intalianigno,
O perfilo inergico i o visagio bello.
Come a virgia du pittore Rafaello.
Stava vistido di lutto acarregado,
Du páio chi murreu inforgado.
O maestro xamô elli un dia,
I priguntô: – Vuce sabe giograffia?
– Come nó!? Se molto bê si signore.
– Intó mi diga – aparlô o professore, –
Quale é o maiore distritto di Zan Baolo?
– O maiore distritto di Zan Baolo,
O maise bello e ch’io maise dimiro
É o Bó Ritiro.
O maestro furioso di indignaçó,
Batte con nergia u pé nu chó,
I gritta tutto virmegligno:
– O maiore distritto é o Billezigno.
Ma u aguia du piqueno inveiz,
C’oa brutta carma disse otraveis:
– O distritto che io maise dimiro,
É o Bó Ritiro!
O maestro, virmeglio di indignaçó
Alivantô da mesa come un furacó,
I pigano um mappa du Braiz
Disse: Mostre o Bó Ritiro aqui si fô capaiz!
Aóra o piqueno tambê si alevantô
I baténo a mon inzima o goraçó,
Disse: – O BÓ RITIRO STÁ AQUI!
Páginas 23-24. Baseado em poema famoso da época, “O
Estudante Alsaciano”, cuja fonte era a polêmica questão envolvendo França e Alemanha sobre a posse da Alsácia-Lorena,
Bananére subverte o patriotismo e o nacionalismo ao encenar
uma picuinha provinciana entre bairros da colônia italiana de
São Paulo.
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O GORVO
P’ru Raule
A notte stava sombria,
I tenia a ventania,
Chi assuprava no terrêro
Come o folli du ferrêro.
Io stva c’un brutto medó
Lá dentro du migno saló,
Quano a gianella si abrí
I non s’imagine o ch’io vi!
Un brutto gorvo chi entrô
I mesimo na gabeza mi assentô!
I disposa di pensá un pochigno
Mi dissi di vagarigno:
– Come vá, sô giurnaliste?
Vucê apparece chi stá triste?!
– Non signore, sô dottore...
Io stô c’un medo do signore
– Non tegna medo, Bananére,
Che io non sô disordiére!
– Poise intó desça di lá,
I vamos acunversá.
Ma assí che illo descê
I p’ra gara delli io ogliê
O Raule ariconhecí,
I disse p’ra elli assí:
– Boa noute Raule, come vá!
Intó vucê come stá
Vendosi adiscobrido o rapaise,
Abatê as aza, avuô, i disse: nunga maise!
Páginas 27-28. A atmosfera de terror que o poema de Edgar Allan Poe constrói é contrastada com o humor das situações
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grotescas, como a do “gorvo”, que entabula a conversa pousado
sobre a cabeça de seu interlocutor. O “Raul” mencionado aparentemente se trata de um germanófilo da época e aparece no poema
selecionado na seqüência.

BOANOTTE RAULE!
Boanotte Raule! Io vô s’imbora!
Boanotte, boanotte, ó Bananére...
Boanotte, Raul! é molto tardi...
Ma non mi aperti a mó dista maniéra.
Boanotte io digo i tu mi dize, boanotte!
Ma non basta só isso non signore...
Raul! mi impresta duzentó p’ru bondi,
I non scugliamba dispois faccia o favore.
Raule iscuita! un gallo alli na squina,
Cantô un canto mesimo agurigna.
Vucê diz chi á mentira?... Intó é mesimo...
Chi cantô fui certo una galligna.
Si lá na praça surgí o Bascualino,
Cumprido, uguali d’una assombraçó,
Intò dirê tremendo de paura:
– Guardimi Deus das paulificaçó!
Ainda é notte Vamos durmi Raule!
Stá fazéno un frio indisgraziato.
Vamos intrá imbaixo os gobertore,
I durmi come dois garrapato.
A froxa luiz distu safado gaiz
Giá stá só na ponta du biquigno!
Stá tó scuro, Raule, stá tô scuro,
Ch’io giá non vegio né teu gollarigno.
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Ai! conta a storia du “meu boi morrêu”,
Dá risada, sospira, ganta, xóra...
Raule, raule, é notte ainda;
Che s’importa, Raule!... Non vô s’imbora!...
Botti ingoppa di mim teu sopratuto
Come a cappa d’un tirburi ô d’un garro,
I dexami durmi amurmuráno:
– Boanotte Raule! Mi dá un cigarro!?
Páginas 27-28. Reparar que uma possível transcendência
da linguagem romântica e lírica de Castro Alves é posta em contraponto à utilização do léxico vulgar e ao prosaísmo das situações.
Veja-se esse efeito na manutenção dos tiques do poeta – como a
adjetivação (“froxa luiz”), as repetições ( “Stá scuro (...), stá
tó scuro”), os anafóricos “boanotte” e “Raule” – com os fatos
desromantizados – dormir como dois “garrapato”, pedir dinheiro
emprestado para o bonde. A sintaxe e o léxico populares ocupam
lugar central na construção parodística ( alguma semelhança
entre o final do poema – “Mi dá un cigarro!?” – e certo poema
antológico do Modernismo?).

OS MEUS OTTO ANNO
O chi sodades che io tegno
D’aquillo gustoso tempigno,
Ch’io stava o tempo intirigno
Brincando c’oas mulecada.
Che brutta insgugliambaçó,
Che troça, che bringadêra,
Imbaxo das bananêra,
Na sombra dus bambuzá.
Che sbornia, che pagodêra,
Che pandiga, che arrelía,
A genti sempre afazia
No largo d’Abaxo o Piques.
Passava os dia i as notte
Brincando di scondi-scondi,
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I atrepáno nus bondi,
Bulino c’os conduttore.
Deitava sempre di notte,
I alivantava cidigno,
Ugualli d’un passarigno,
Allegro i cuntento da vita.
Bibia un caffè ligêro,
Pigava a penna i o tintêro
Iva curréno p’ra scuóla.
Na scuóla io non ligava!
Nunga prestava tençó,
Né nunga sapia a liçó.
O professore, furioso,
C’oa vadiação, ch’io faceva,
Mi dava discompostura;
Ma io era garadura
I non ligava p’ra elli.
In veiz di afazê a liçó,
Passava a aula intirigna,
Fazéno i giogáno boligna
Ingoppa a gabeza dos ôtro.
O professore gridava,
Mi dava un puxó di oreglio,
I mi butava di gioeglio
Inzima d’un grão di milio.
Di tardi xigava in gaza,
Comia come un danato,
Puxava u rabbo du gatto,
Giudiava du gaxxorigno,
Bulia c’oa guzignêra,
Brigava c’oa migna ermá:
I migna mái p’rá cabá,
Mi dava una brutta sova.
Na rua, na visinhança,
Io era mesmo un castigo!
Ninguê puteva commigo!
Bulia con chi passava,
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Quibrava tuttas vidraça,
I giunto co Bascualino
Rubava nus botteghino,
A aranxia pera du Rio.
Vivia amuntado nus muro,
Trepado nas larangiêra;
I sempre ista bringadéra
Cabava n’un brutto tombo.
Mas io éra incorrigive,
I logo nu otro dia,
Ricominciava a relia,
Gaía traveiz di novo!
A migna gaza vivia
Xiigna di genti, assim!!...
Che iva dá parti di mim.
Sembrava c’un gabinetto
Di quexa i regramaçó.
Meu páio, pobre goitado,
Vivia atrapagliado
P’ra si livrá dos quexozo.
I assi di relia in relia,
Passê tutta infança migna,
A migna infança intirigna.
Che tempo maise gotuba,
Che brutta insgugliambaçó
Che troça, che bringadêra,
Imbaxo das bananêra,
Na sombra dus bambuzá!
Páginas 39-42. Embora construído sobre a conhecida linguagem macarrônica que tão bem instrumentalizou suas paródias,
“Os meus Otto Anno”, tendo como fonte tradicionais clichês do
Romantismo, não chega a desauratizar a imagem da infância.
Apenas transfere a atmosfera lírica e ingênua para o contexto
das travessuras infantis.
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SODADES DE ZAN PAOLO
Tegno sodades dista Paulicéa,
Dista cidade chi tanto dimiro!
Tegno sodades distu çéu azur,
Das bellas figlia lá du Bó Ritiro.
Tegno sodades dus tempo perdido
Xupano xoppi uguali d’un vampiro;
Tegno sodades dus begigno ardenti
Das bellas figlia lá du Bó Ritiro.
Tegno sodades lá da Pontigrandi,
Dove di notte si vá dá un giro
I dove só spiá come n’un speglio
As bellas figlia lá du Bó Ritiro.
Andove tê tantas piquena xique,
Chi a genti sê querê dá un sospiro,
Quano perto per caso a genti passa,
Das bellas figlia lá du Bó Ritiro.
Tegno sodades, ai de ti – Zan Baolo!
Terra chi eu vivo sempre n’un martirio,
Vagabundeano come un begiaflore,
Atraiz das figlia lá du Bó Ritiro.
Tegno sodades da garôa fria,
Agitada co sopro du Zefiro,
Quano io durmia ingopa o collo ardenti
Das bellas figlia lá dú Bó Ritiro.
Páginas 48-49. Quando os coetâneos se lembram de Juó
Bananére, normalmente o fazem através de três poemas: “O Lobo
i o Gorderigno”, “O Studenti du Bó Retiro” e esta “Sodades de
Zan Baolo”. As três composições, de fato, parecem revelar certo
“apuro formal” de Bananére, remetendo a reflexões independentes
das relacionadas à paródia.
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O VARREDORE DA RUA
cançó
Co’a musica dus Condolero do Amore
Teus oglio só pretto, pretto,
Uguali da pomarolla;
Só maise negro i oscuro
Chi o fundo da gaçarolla.
Pindurada na gianella,
Imbaxo da luiz da lua,
Teus zoglios vê allegrá
O varredore da rua.
Tua voiz é una canzone,
Ma propeio napoletana,
Ghi faiz a genti vibrá
Uguali c’oa barbatana.
I come bebi a piguingna,
O pirú i a pirúa,
Bebi os teus gantos aóra
O varredore da rua.
Tua risada quirida,
É o toque d’un violó
Chi vê battê dirittigno,
Ingoppa u meu goraçó.
Quano a notte stá safada,
I non tê gaiz i né lua,
Tê a luiz do teu sorrizo,
O varredore da rua.
Teu amore é una stella,
I é una lamparina,
Che mais migliore d’un sole,
Migna vita n’ilumina.
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Tu é meu begiaflôre,
– Um passarigno che avua –
O amor a namurada,
Do varredore da rua.
Página 50-51. Sem acrescentar ao que já se comentou anteriormente sobre a paródia aos clichês românticos, cabe observar
que as produções de Bananére diversas vezes aproveitavam as
canções em voga, como a do “Gondoleiro do Amor”, em letra
de Castro Alves.

O MOLERO, O SEU FIGLIO I O BURIGNO
Fabula di La Fontana
Era una veiz un molêro veligno,
Che tigna un figlio e tigna un burigno,
I chi n’un dia di prontidó,
Non tendo né siquére un tostó,
Xamô o figlio i giunto risorvêro
Vendê o burro per quarquere dignero
Intó pigáro o pobri ruminante,
Amarráro us pé d’elli c’un barbante,
I gada un intó pigô d’un lado,
Butáro elli nas gosta, i intusiasmado,
La si furo s’imbora os dois gamponio
Como si u burro fossi un Sant’Antonio.
Un uómo chi apassava per la strada,
Assurtô una brutta gargagliada
I disse: – Aposto giá dieci testó
Chi sô u Hermeze co Piedadó
Perchê só duas aguia come esta
Era gapaiz di acarregá una besta.
O molero molto invergognado,
Di sê co Hermeze acumparado
Disamarrô as patta du burigno,
Fiz amuntá inzima u rapazigno,
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Butô pr’a frente u burro co rapaiz
E illo fui andáno a pé atraiz.
Ma non tenia andado molto adiante,
Che surgí na strada treiz viajante
I un dos treiz gritô indignado:
Desça daí ó figlio snaturado!
Chi farta ingolossal di inducaçó
I amuntado inzima o mammanjó
I o goitado du veligno a pé.
Desça daí feiçó di giacaré!
O gamponez assi gh’isto iscuitô
Fiz disapiá u figlio i amuntô.
Ma logo adianti surge treis piquena
Bunitignas ugual da Maddalena,
I una disse ista ricramaçó;
– Mio Deuse du çéu, che brutta giudiaçó!
I amuntado aquillo Xipanzé,
I o pobri rapazigno a pé...
– Xipanzé, migna sinhóra, é a vó!
Disse furioso c’o a gomparaçó,
O pobri du molero, ma disposa
Riflettí i pensó migliore na cosa,
I achô che illas infim tigna razô,
Pigô intó u figlio i amuntô
Inzima da garupa du burigno,
I ingontinuô be chetto o suo camigno.
Non tigna andado quasi nada,
Che s’incontroso c’una rapaziada,
I un dellis fiz ista insgulhambaçó:
– Oglia che dois suggetto garadura!
Illos scaxa c’a cavargadura...
Quano xigá nu fin do suo gamigno,
Non resta mais chi os osso du burigno.
– Che troxa chi só io, disse o molero!
Quereno acuntentá o mundo intero!
Tuttavia noiz vammo sprimentá
Si ninguê axá mais o que aparlá.
Descero intó d’ingoppa du burigno.
I furo andáno a pé pelo gamigno.
Trinta passo talveiz non tigna andado,
Chi apassáro na strada dois surdado,
I un disse pr’u otro: – Ó gamarata!
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Í os donno a pé i u burro na frescata,
Sará per acaso arguna moda nóva?
Só mesmo dando nellis una sova!...
Era migliore pigá giá nu gavallo,
Butalo n’un altáro i aduralo
Come un Santo. Daquillas griatura,
Qual dus treiz é a maior cavargadura?
– Sê duvida sô io, disse o molero,
Chi quero acuntentá o mundo intêro;
Ma diga chi quizé, o che quizé,
Chi non mi faiz andá maise di a pé.
Non dô satisfaçó mais p’ra ninguê:
– é di afazê o che quizé afazê. –
I fiz molto bê.
Páginas 52-54. “Tradutor” das fábulas de La Fontaine,
Bananére manteve-as no mesmo campo significativo, promovendo
a linguagem popular ao posto legítimo de interpretar as questões
morais.
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CRIMOS CELEBROS

A TRAGÉDIA NU LÁRO
[I]o amatê a Juóquina
				

I

Guintaffera as otto ores da notte incominció di currê na cittá
a nutiça di un brutto grimo no Abax’o Pigues.
Si diceva che io tenia matado a Juóquina mia molhére
c’um settes tiro i quattros facada.
Pur causa da brutta gonsideraçó che io c’oa Juóquina gozava
nu meio succiali i nas roda giurnalistima as porta das redaçó di
tuttos giornale, specialmente as porta du “Piralhu” stavo gumpletamente xiigno di genti che queriva sabê os pormenore do roroso
grimo.
OS PRECEDENTI
Fá uno mes e meio o duos mese, o “Piralhu” imprubicó una
nutiça dizendo che o poete futuriste, signoro Milio Di Menezos
vigna tuttas setimana qui in Zan Baolo pur causa di anamurà a
Juóquina mia molhére.
Intó io che num sò troxa p’ra burro fiquê c’oa purga atraiz
da oreglia i cuminciai di spià o geitò dos duos i intò osservê chi
tuttas vezeche o Milio iva inda a mia gaza a Juòquina carçava
sempre un vistido nuòvo, butava pó di arrozo i gremo Simó na
gara, garçava as buttigna di vernizio i iva nu migno saló pur causa
de io ingrespà os gabello pr’ra ella.
O Milio inveiz traziva sempre uno prezentigno p’ra Juóquina. Unas vezes traziva duzentó di balla, otras vezes un vestido
nuóvo, o intó un sunetto futturiste.

Porca miseria! Intó io dissi: – Stó sendo inganado!
ma vuceis mi apaga sôs figlio da máia!...
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O GRIMO
Intó, quano fui gintafera di manhà cidigno io aprontté a
mala i dissi p’ra Juóquina che ia afazê un viaggio no Sant’Amaro
i só vurtava amanhà di tarde.
Uh! mamma mia! che sinvirgogna a Juóquina. Ficò alegra
p’ra burro, ma inveiz pigó di fazê fitta cumigo.
se!...

– Non và Juôsigno! Io fico tristi si vucê i! palavra di Deu-

– Eh! ma io precisi i, pur causa chi io vó afazé una gaçada
co cumpadro Capitó i tegno di matà treiz coeglio che io prometti
p’ra illo.
– Ah! ingratto!
– Non é, Juóquina! io ti quero bê p’ra burro, ma non posso
dixà di i.
Aóra si dispidimoses c’ua brutta xuradêra che fiz a Juóquina
e io fui s’imbora.
Uh! che mintira! io non fui p’ra Sant’Amaro né nada. Io fui
dirittigno p’ra vendigna da squina i fiqué là scondido té di notte.
Disposa, quanno fui otto ores da notte io vim p’ra a gaza,
divagarigno, abri a porta do migno quarto i spiê p ‘ru buraco da
fixadura.
“Dio! come mi fiz male alla testa!” Stavo là dentro a Juóquina, sintada na biradigna da gama i o Milio di Menezos joegliado
inzima dus pés da Juóquina, dizeno una porçó di versos p’ra ella.
Intó tuttos sangue mi subiro inzima a gabeza e io butté os
ombro na porta i intrê. O Milio assi che mi vi pulô a gianella e
indisgambô.
Aóra io fui dirittigno inzima da Juóquina che stava maise
branga di una foglia di papelo i discarreguê un tiroteio di bala na
gabeza della.
Pum! pum! pum!... settes tiro na gabeza. I disposa che illa
già stava nu chó quase morrido io preguê inda maise quattros
facadas no goraçó della.
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Intó os pissoalo che scuitô o baruglio, curr6ero pur causa
di sabê o chi é e io fui livado p’ra gadêa, no intomobile da Viuva
Alegre.
Eh! che s’importa! Io inveiz digo come o Israelo chi amató
o arferes Galligna. – Tegno gunfianza no Giuryo.
Si signore! pur causa che illos non à di gondenà un uómino
só pur causa di matà a molhére.
O CONQUISTADÓRO
Fui aquillo poeta figlio da màia chi vignó aqui, só pur causa
di inscugliambá c’oa tranquilidadi do làro. Aóra io vó baté un
duello c’oelli.
O ÇASSINO
O çassino só io, Juó Bananére, uómino morto cunçetuado
nas roda pulitica i suciali i uno dos migliore barbieri di Zan Baolo.
Só giurnaliste i tambê só o primiére zanfoniste da banca
da Fieromosca.
Nunca matê ninguê. Só matê a Juóquina por causa chi ella
mi stava fazeno a traiçó.

II
Io stó passano molto bê na prisô. É gustoso a prisó, pur causa
che io, divido o mutive che io só tenento goronello da “briosa”
che é commandanto generale o Piedadó, illos mi butáro prendido
n’un saló molto “cotuba”, tudo xiigno di gortina, tapetesos i luiz
inletrica ecc. ecc.
Até cuntecê un brutto accidenti quano intrê là. Simagine
o signore che io intrê, mandê s’imora os surdado che mi tenia
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cumpagnado i stava molto çussegadamente sapiano o giogo éra,
quano di repentino inxerguê nu chó un lió c’oa bocca regagnada
d’istu tamagno, pur causa di mi cumê io.
Mediatamente io dé treiz pulo p’ra traiz i bati quatros tiro
no garo d’elli.
Intó viéro tudos surdado curreno, pur causa che illos pensava
che io tenia si matado.
Aóra, io ispriquê a questó i mustrê o lió che io tenia matado.
Aóra illos pigaro di si ri i mi racuntaró que aquillo ero un tapeto
c’oa gara di lió chi morde a genti.
Intó io muntê no porco.
Tambê otro di io stavo durmino quano di repentino parecê
a Juóquina inzima du pé da gama, cos gabello tudo pindurado
ingoppa das costas i c’un brutto gamizoló brango pióre du lette
di vacca. Intó illa mi xamó:
– Juó! iscuita!!
Io scordê i iscuité di tudos lado p’ra inxergué a Juóquina
i aóra io dissi:
– Eh! como vucê stá bunitigna oggi, Juóquina!
– Non é di tua gonta, gargamano guvardimo!
– Vucê stá brabigna, eh?!
– Non iscugliamba, Juó! vamos acunversà seriamentia.
– Intó vamoses. I p’ra incomincia mi conta quarquere cósa
do Infernimo.
– Io non stó no Infermino! Io stó nu Ceu! Só sposa di
Deuse!!
– Uh! che figlia da máia! Intó vucê si gazó traveis? Che
intaliana maise cavadêra!!!
– Non é, só inguinoranto, io só frêra lá nu Ceu.
– Ah!... vucê é guzignêra, lá!...
– Porca miseria! Si vucê ingontinúa mi inscugliambá io già
urganiso um brutto frége aqui!
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– Urganise frége che io ti màto traveiz, molhére che atraiu o
sposo! màia che invergognô us figlio i insgugliambô c’o sucego du
marido!!! Và p’ru Infernimo che là é chi é o tuo lugaro, che io già
stó na gadêa dove é també o minho lugaro! Sóme Cuzarunhes!!!
Aóra io fiz o signalo da cruiz, intó a Juóquina pigô fogo i
disimpareceu.
Tambêm io incontrê una porçó di cunhecidoses là na gadêa.
Tenia o Traddo, quello che inforcô o farrà dentro da a mala; o Luigi
Sergi Tumà por causa di non sabê aparlà o braziliano (Amintira!
illo aparla to bê come io!); o poete Gorreio che stava là pur causa
di tirà o passaporto; pur o motive che illo vá p’ra Oroppa nu fi
du meis; o Vilosoffo pur causa du artigolo numaro... do Godimo
Lemó, i finarmente incontrê tambê Sàturnino Vaccosa (té paréce
vamiglia di vacca) o poete maise inlustro do l’Universimu i tambê
do Cubató. Illo mi racuntó che stà na gadâ pur causa chi matô
Deuse!
Intó illo và sê inforcado!!!...
Beffetto!!...
III
O migno julgamente
O GIURIO – A BISORVIÇÓ
O pissoalo che stive lá – Stive tambem o
Piedadô i tambê o Capitó – o ndisgraziato
do promotôro – Çaçino é a maia sô gara
di giacaré – O minho divogado é maise
cotuba – Uh! mamma mia! che sbornia
Cunformo stava nunciado, tive lugaro quintaferra no
tribunale do giurio o minho julgamento, pur causa do grimo di
molhérecidio (çassinato da molhére).
A deiz ores da manhã vignó o Lacarato i mi communicô
che nu meio die io iva parecê na barra du tribunale.
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Intô io mandê xamá o Saló Ingreiz pur causa di mi afazê a
barba i mi gortà os gabello, butê pó di arroso na gara, visti aquilo
frako nóvo, chi mi deu o Capitó o animo passato i butê també os
golarinho ingommado pur causa chi aóra che io amatê a molhére
io abbisogno andà xique p’ra mi cavà a namurada.
Aóra io mandê dizê p’ru Lacarato che stava as ordia, é
piguê di sperà.
Intó quano fui meio die puntigno io fiz a migna intrada
drionfale na sala do giurio, uguali come o Diradentese quano fui
inforcado.
o aspetimo du saló
Uh! porca miseria! o saló du giurio stava xiigno piore du gafagnote. Ma che! molto maise xiigno du gallignero du Bolideama.
Tenia tuttas specie di crassia suciale.
Inda a primeira fila di gaderases stavo o Rodrigues Alveros,
presidentimo du Stà, o Sampà Vidalo, ministerio da Ciustizia i da
Gadêa pubrica; o Artino Aranteso, segretarimo di quano a genti
và preso p’ra gadêa; o Xico Miguele, ministerio dos aramo; um
burrigno pretto, ripresentano o Hermeze da Funzega; a cademia
di letras; a Sucietà Anonyma Martinelli; o Binificenza portoghese
e maise um diluvio di genti.O Piedadó stava amuntado ingoppa a
luz inletrica. Tenia tambê o Capitó amuntado ingoppa a gartolla du
Vaprelli, o Juoaquim Arantese, turceno p’ra mim pigà trint’ànnoses
di gadêa i o Kakà. Assim che io intrê tuttos munno si alivantáro.
Intô io cumprimentê o pissoalo sintá i si assentê io tambê.
o giurio
Disposa che ristabelecê u zilencio u prisidentimo do giurio
deu a palavra p’ra un italianigno chi stava lá por causa de lê os
atto du processo.
Quano fui as seise ores da tardi cabô a leitura e intô tive un
intervallo pur causa do pissoalo pigá a “bóia”. Aóra io pidi licença
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p’ru giurio pur causa di i un puquinho allí nu Bar Baró p’ra pigá uns
sanduixi co chopp scuro ma illo nin dixô, intô io cumi là mesimo.
As sete ores incominció traveiz o promotoro pur causo di
fazê a cusaçó.
O promotôro incominció dizêno chi un grimo feio come o
minho grimo né precizava cusaçó, che io giá stava gondenado.
“Oglia p’ra gara delli, signores giurado! É o tipio du diliguenti nato!”
Into io alivantê i diddi p’ru presidento: – Illo está mi [x]
ingano... disposa se io dé nelli non se quexe...
“É un uómo covardo que amató uma mulhére fraca i sé
difesa...”
– Fraca uma óva! una veize brigó c’oa guzignêra i scugliambô c’oa gara da guzignêra.
“Alê di tudo inda tive a gravante di tê amatado a mulhére
c’oa traiçó...”
– Mintira!!...
– Galabocca! aparlô o presidento.
– Intô mandi illo tambê galá a bocca!!
Aóra o prisidento aparló na oreglia do Lacarato i o Lacarato
vignó perto di mim.
Che troxa, io non tengo medo delli!!!
Intó o promotôro continuô aparlá maise una purçó di tempo
i terminó dizeno: “...i pur tuttos istus ammutives de gonsideraçó
io peço p’rus signores giurado a condenaçó do çassino!”
– [Ç]assino é a máia! sô gara di jacaré!
Intó o Lacarato mi dê tres tapazes.
Io non dê nelli pur causa che tenia molta genti lá, ma quano
io pigá illo sosigno nu scuro illo vá vê...
Disposa che galô a bocca quello promotôro indisgraziato,
tive a palavra o inllustro divogado, o dottore Demetrio Seabre, que
incominció mostrano p’rus giurado che se io non tenia amatado a
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Juôquina quarquere die illa co Milio di Menezio mi fazia uguali
come o çassinato do tenente Galligna!!!
– Molto bê! excramê!
Dissi tambê che io divia se bissorvido, pur causa che io
çassiné c’oa privaçó di sentido. É virdá, pur causa che se io non
tenia a privaçó di sentido io non tenia deixado scappá o gumpriço
da Juóquina. Disposa di maise duas ores di peoraçó, terminó cosi:
“Das gunsideraçó intrinsicca dus fatto, i gunsiderano tambê
a piniò piletica i trencendente di Mittikinixopp, Lumbrose, Gorpu
di Giuris, Joan Koppinga, Standio i Dikke, Ering, Ruio Barboza
i otres giuriste notabilis, amuntáno in goppa o direito civile e
gomerciale, nu diretto chi Gristo organizô p’ru povolo in goppa
da çarça ardentis, só certo da bisorviçò do réu”.
Porca miseria! come parla bê quello figlio da máia.
Intò io fui biçorvido c’oa nanimidade di votaçò.
Aòra tudos pissoalo fizero una brutta ovaçò p’ra mim.
Che gustose!
Intò io excramê p’ru minho inlustro devogado: – Propinkua
imprekcionami i ascualami.
I indisgambé.
Páginas 103-113. O latim macarrônico ao final da peça –
talvez falando de algo parecido com a impressão causada pela
palavra ouvida – exprime com agudeza a oratória do texto caixa-de-sonoridades. Modelo exemplar para a época, o tom erudito
e oratório do “inlustro devogado” é carnavalizado no show de
citações, jargão e léxico popular nas razões finais da defesa. É
notável que o próprio significante se aproxime do latinário: a
“çarça” e os “giuriste” são “ardentis” e “notabilis”. Reparar
também no clima de relativa liberdade crítica para a época: o
presidente Hermes é representado por um “burrigno pretto”...
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GRIME RROROSO
I
O FIGLIO CHI DEU UNA FACADA NA MAIA
A mia pinió sobre o mutive scientifico do grimo – Nutiças retagliada du grimo.

Anti onti di manhá cidigno as sette ores da manhã, io stava
nu minho salò, quano di repentimo uvi un grido lugubre che mi
fiz ficá in pé tuttos gabellos.
Sicome o grido venia mesimo d’identro a gaza mia io
indisgambé mediatamente pur causa di acunhecê o mutive i fui
inzima da a sua gama, tutto inzanguentada a mia figlia maise véglia, a Gurmeligna, i nu meie du guarto, tutto pintado di sangue,
cos gabello insgugliambado co facò da guzignêra na mò, o mio
nipotigno, signore Semanigno Santo, també figlio da a Gurmeligna.
Io piguê un susto tô grandi che mediatamente cai p’ru chò
con una brutta indigestò cerebrale.
Duas òra maise tardi, quano io vurtê p’ra mim otraveiz,
stavo gaido nu chò i inzima da a gama a Gurmeligna xurava come
un bizerro dismamado.
Intò io si alivantê i preguntê p’ra Gurmeligna chi é che tenia
cuntecido i aòra illa mi racuntò tudo.
O Semanigno tenia disimparecido.
os precedenti du grimo
Na semanima passta stive inda a gaza mia o dottore Antonigno, quello chi vá sê o padrigno [e] a madrigna do semanigno
Santo.
Intò o Semanigno, p’ra afazê bunito, pigô di inscugliambá
c’oa máia. Maise a Gurmeligna chi non é de bringadêra deu o
strillo i apagnò quattros tapa p’ra elli.
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Intò o Semanigno deu també o strilimo i gridò p’ra Gurmeligna:
– Ó sua intaliana indisgraziata! o che vucê stá pinsano! Vucê
stá pinsano che mi apagna in diante da a mia madrigna e io gallo
a bocca!!... sua gara di lifanto brango!...
dima!

Spera che io ti amáto intaliana amarvada! máia disnaturaI si aritirò p’rus suos apozentio.
a insecuçó do grimo

Quartaferra di notte, quano a Gurmeligna fui abibê o gaffé,
o Semanigno, se che ninguè scuitassi butô o narcotimo nu gaffé
da máia.
Intò a Gurmeligna fui durmi, i quano xigô di magnã a Gurmeligna non agordava nunca maise.
O Garluccio mio genero, si alivantò i fui s’imbora; io tambê
si alivantò i fui s’imbora; io tambê si alivantê e vim p’ru migno
salò. Intò a Gurmeligna ficô susigna.
Fui n’istu momente che o griminoso, o Semanigno, si introduzi iscundidamente nu guarto i attacô treis facada na máia.
illa.

Fui intò che io iscuitê os grido lugubro i curri lá p’ra sarvár

o griminoso
O çaçino é o Semanigno Santo, figlio da Gurmeligna, con
guasi un anno di indade.
Apezar da piquéna indole é giá un grande griminoso istu
indisgraziato!
Tê meio metro di artitude i sessenta centimetros di circunferenza.
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a çaçinada
A vittima fui a Gurmeligna, mia figlia maise véglia, guzignêra furmada p’ra normaliste.
É una piquena morto curreta [...], chi non é gapaze di afazê
p’ro Garluccio come a Juôquina fiz p’ra mim.
os mutive scientiffico
O Semanigno fiz o tentativo di çaçinato inzima da a máia
guiado inscrusivamente p’ra fatalidade.
O Semanigno é un “atarado”!... fui una vittima du tavismo.
Si signore, pur causa che io sò çaçino, o semanigno é migno
nipoto, lògo illo tenia di sê çaçino pur causa do tavismo!
a prisó do griminoso
O Semanigno, disposa di apraticado o grimo abri o pála i
indisgambô.
Intò os surdado, c’oa direçò do Lacarato, primiére subrindiligato auziliare du Bó Ritiro, pigáro di afazê as investigaçò.
Finarmente, as quatro ores da tarde, o surdado numero 54 da
oitava compagnia do quarto batagliò, di nomi Francesco di Tale,
fui indisgobri elli dentro du forno du fogó.
Illo arisisti a prisó i quiria dá una facada tambê nu Lacarato,
poré c’oa migna tervençò illo fui prendido sé dá facada in ninguê.
O Semanigno fui prendido p’ra gadeia i a Gurmeligna fui
internada da a Zanta Gasa.
O estado da vittima é morto gravi.
as deglaracó do griminoso
O stado da a vittima – Altras nutiça

221

Io dê tuttas nutiça do rroroso grimo cuntecido indo a gaza
mia, che o Semanigno, figlio da Gurmeligna dê treiz facada na
máia.
Istu grimo, che fiz un baruglio indisgraziato inzima o
prospero distrittu do Abaxo Piques, dove sò io o primière gabo
inleitorale, teve una brutta ripergussò nu mondo scientifigo da
Intalia e do Bò Ritiro, pur causa chi vignò firmá morto maise a
tioria do tavismo, urtimamente un pòco imbalada co fattimo du
Hermeze da Funzega sê troxa i o Mario Hermeze figlio delli non
sê troxa tambê.
O Semanigno é um distus gazo fenomenale di griminoso
chi non amatô a máia anteso di nascê pur causa che non tenia una
faca lá dentro.
É un verdadêro tigro c’oa gara di genti istu figlio da a máia.
Io stò té adiscunfiado che o Garluccio páio d’elli é tambê
griminoso, por causa chi sò p’ra mim illo non poteva apuxá tanto
tavismo.
É un griminoso ingolossale istu animale do migno nipote.
Inda a Centrale o Ruge Ramo fiz un brutto interrogatorimo
inzima delli.
interrogatorimo
RUGE RAMO – Guantos anno tê vucê [?]
SEMANIGNO – Un annoses.
R. R. – I con ista indadi giá deu treiz faccada na máia!
S. – Gia! prontto!! O chi é chi tê vucê cum isto!...
R. R. – Quale é sua profissò?
S. – Vagabundimo.
R. R. – Come si xame?
S. – Semanigno Santo d’Abaxo Pigues Bananére.
R. R. – Dove nascê?
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S. Inda a gaza du migno avò.
R. R. – Chigné o suo avò?
S. – É o dottore Juò Bananére, giornaliste.*
R. R. – Maise ondi é a gaza do suo avô?
S. – É lá imbaxo.
R. R. – La imbaxo, dove?
S. – Lá imbaxo, prontto.
R. R. – Maise in che lugáro?!
S. – Eh! vá amolá o bôio, vá! Vucê penza che io sò tuo
griado, è? sô varredore di guartelo! Incarigatore di marmita di
surdado!!
R. R. – Non si arivorti lhe vai p’ra solitaria. Vá respondeno...
S. – O qui é sulitária?
R. R. – É un guartigno distu tamagnino, chi a genti non podi
né si mexê lá dentro.
S. – E se io non arispondê vucê mi bòta lá?
R. R. – Bóto!
S. – Intò io rispondo.
R. R. Diga intò, in che lugaro vucê môra.
S. – Nu Abax’o Pigues.
R. R. – É verdadi chi vucê deu treis facada na máia?
S. – É.
R. R. – Pur que amutive?
S. – Pur causa chi ella non mi quizi dá duzentò p’ra mim i
nu cinema co figlio da Gatterina.
nella?

R. R. – Ondi fui chi vucê axô a faca chi vucê deu as facada
S. – Io arrubê da guzignêra.
R. R. – Intò alê di tentativa di çaçinato vucê [é] ladrò?

*

Io fiquê inxado p’ra burro quando illo mi xamó dottore.
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S. – Ladró vá elli!...
R. R. – Oglia a sulitária... Come fui che vucê acumettê o
grimo?
S. – Io xiguê lá indo o guarto; mia máia stava durmino. Intó
io pigué una facada na barriga della.
R. R. – Porca miseria! che cinismo!
S. – Vucê giá cumeça!... disposa se io dó o strilimo non
vegna mi amolá co nigozio da sulitaria... Tá bó!!
R. R. – I vucê non stá ripendido do grimo che fiz?
S. – Io nó!
R. R. Vucê é un monstrio!
S. – Vá prantá batata.
R. R. Un figlio sê intranhes.
S. – Vá elli!
R. R. – Surdados? Pega isto criminoso i bóta incommunicable c’oa sentinella a porta. Vá.
S. – Io fujo pronto!!
I ai stá o interrogatorimo do tigro umano che é o semanigno.
o stado da vittima
O stado da vittima é molto melindroso. O dottore Jota Jota
já fiz quattros sangria nella.
Manhã, illo c’oa Zanta Gasa vá buttá o raio X, inzima della
p’ra inxergá si non tê nisciuna trippa furada.
III
Brutto cinismo. – A fuga do griminoso.
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Conforme aparlê, o Semanigno, aquillo bandito celebro
que pregô a faca na máia, fui prendido, interrogadimo butado
incommunicabile inda a sulitára.
Segondaferra o garçeriere fui lá buscá illo p’ra apurtá p’ru
gabinetto di dentificaçó.
Pensa che illo stava lá? Una òva!! Fugi chi né uni rojò.
O dottore Sampá Vidalo mandô o proff. R[a]issi procurá
o semanigno.
Vamos a vê.
IV
Semanigno contra Raissi – A fuga c’oa perseguiçó – Oglia
o Stá di Zan Baolo – Pronto, migno avó.
Onti di manhá cidigno io fui inda a casa do professore
Raissi, o celebro poliziali che fui carregado p’ra indiscubri a fuga
do Semanigno.
O professore Raissi é un uómo arto di duos metro, c’oa gara
tutto raspada uguali come o Capitó. É un uòmino indisgraziato
p’ra sabê as coisa. Oglia p’ra genti giá sabi tudo! Giá sabi a genti
come si xama; chi é o páio; a máia i o avò da genti: o che a genti
faiz!... Io axo que illo tê parti co Cuzarunhes.
Intô io xiguê lá e intrê. O Raissi vignò p’ra mim e mi dissi:
– Bon di! sô Bananére!
Io giá fiquê adiscunfiado.
– Bon giorno, sô Raissi!... Iscuita una robba! Come é che
o signore sabe che io sò o Bananére!?
– Uh! che troxa! sê isso i otras còsa maise.
– Intò o chi é maise chi o signore sabe!?
– Sê chi o signore é giornaliste; chi te un salò di barbiére
no Abax’o Pigues; che non tê un vintê no borso; che o signore
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é intaliano e che vignò qui pur causa di sabê se io gia prindi o
Semanigno.
– Ma come é chi o signori sabe tutta ista robba, professore?!
– Molto bê. Sê chi vucê si xame Juó d’Abaxo o Pigues Bananére, é intaliano i giornaliste, pur causa che io vi o suo ritrato
lá inda a gadêa con tuttas ista informaçô, nu meie dos ritrato dos
çaçino.
P’ra non perdê o gostumo, io dissi p’ra illo: – Çaçino è o
diabo chi ti acarregui, sô gara di lifanto.
– Sê chi vucê é barbiére pur causa chi vucê stá c’oa barba
i o gabello cumprido i sigundo diz, a regola: – “Gaza di ferrêro
spetto di páu”.
Sê chi vucê vignò qui pur causa di sabê as nutiças da prisò
do Semanigno, por causa chi vucê nuncio ingoppa o suo giornale
che iva dá as nutiça do indiscubrimento che io iva afazê inzima
du Semanigno.
i sê tambê chi vucê nun té né un vintê no borso pur causa
chi vucê non vignò amuntado nu bondi, che io vi!
Si, signore, che uòmo tiligente o raissi!
– I o Semanigno?! O signore prendê elli?
– Agurigna mesimo, livé illo p’ra gadêa.
– E come fui a storia?
– Io conto. Sestaffera passata io stava armoçano quano
arricibi un gartô do Lacarato, cuntáno che o Semanigno tenia
indisgambado da prisò i mi xamaáno p’ra mim i lá indiscubri illo.
Io fui mediatamente p’ra gadêa, intrê lá inda a prisò andove tenia
stado o griminoso i piguê di inzaminá. Non tenia né un arrombamente na porta né un buraco no chó, i né una gradi gortada. Intò io
piguê un martello i incominciê di abatê nu chò maise de mezza ora.
Di repentino, iscuté un baruglio uguali come si tenia un
buraco no chò. Mediatamente mandê rombá o chò i indiscubri un
brutto buraco che iva sai no inganamente du sgotto. Intò io fui lá
inda a varzea du Garmo, andove cabava o tale inganamente i diddi
p’ru Lacarato qui quano io xigava lá elli butasse a acqua ferveno
inzima do buraco, por causa du Semanigno sai lá didentro. Intò,
quano io xiguê lá, gritá p’ro Lacarato:
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– Pronto! Aòra illo dispegiò a agua ferveno che vignò cai
tudo inzima da a migna gara i o Semanigno non sai né nada.
Intô un piqueno che stava spiano, dissi p’ra mim: – Oh! ómi!
o chi é che o signore stá quiréno [?] – Io stó pricurano un minino
griminoso che fugi da gadêa, dissi io. O piqueno mi aparlô con
parti di besta: – Io vi elli! Illo sai de isso buraco i fui lá naquilla
gaza!... io pidi p’ra illo mi amostrá onde era a gaza. Vegna intó!
mi dissi illo! i mi apurtó lá longi. Quano xigô d’infronti una gazigna tutto insgugliambada illo mi aparlô: – É aqui. Assi che io
entrê, livê un brutto piscoçó i mediatamenti fui marrado das mô i
dus pé. I o tale piqueno chi era o Semanigno mesimo, mi aparlô
p’ra mim: – Ah! vucê stá quireno mi prendê, é sô indisgraziato!?
Spera un póco. Intó illo mi pigô una brutta sova di páu che io fiquê
quattros dias na gama. Oggi io si alivantê.
Sicome io stava con una brutta voluntá di tomá o ar fresche,
amuntê ingoppa un automobile che iva passano i mandê tucá p’ra
ponti grandi.
Intó fumos indo... té chi xiguemos inzima da a ponti grandi
i o tomobile parô. Io livantê p’ra apriguntá p’ro xofêro che fui che
acuntecêu, quno di repentino saiu d’imbaxo do o bango dove io
stavo sentado o indisgraziato do semanigno i mi dissi: – Vucê inda
non murrêu, é, sô figlio da máia!? Spera un póco!... Imi agiugô
inzima d’acqua.
Aóra, io chi sê nadá molto bê, amergugliê, vim sai lá inzima
i disposa vim sperá o Semanigno ni gamigno. Quano illo vigna
passano, molto cuntento da a vita, io agarrê elli i trussi p’ra gadêa.
I ahi stá come fui a storia.
storia.

Io ingrandici molto p’ru Raissi i sai p’ra vim scrivè ista

Os vendedôro dos giurná gridavano: – Oglia u Stá di Zan
Baolo! A prisó do Semanigno!...
Io xamê un piqueno: – Mi dá o Stá...
– Pronto, migno avô!
Era o indisgraziato do Semanigno.
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Páginas 115-127. Em termos de paródia da linguagem
de jornal e científica, o texto mereceu comentários no corpo do
trabalho. Lembremos somente que, parente próximo de Serafim
Ponte Grande, o macunaímico Semanigno Santo integra uma atitude literária que já incorpora, como no texto anterior, a tragédia
urbana como tema, mesmo que humorístico.
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ADENDO ÀS NOTAS

Nota 4, p. 26
CAMILO:

DOM

Trata-se da popular personagem criada por Giovanni Guareschi. Nas décadas de 40 e 50, esse autor escreveu alguns livros
que serviram de base para a propaganda anticomunista na Itália e,
por extensão, em vários países capitalistas. Dom Camilo é o padre
de uma cidadezinha que tem um prefeito vermelho, Peppone. Os
dois são cordiais inimigos. Os comunistas são apresentados como
falsos, egoístas, paspalhões, incompetentes e idiotas. Apesar disso,
Dom Camilo os trata com a tolerância de quem pode dialogar com
Cristo (ele efetivamente o faz!).
Tal relação de amistosa inimizade cria um paradoxo cômico,
dado que o outro é visto como um incapaz. Parece que essa tática
não é incomum na propaganda liberal-capitalista. Como exemplo
semelhante, lembro que os nazistas, na popular série televisiva
americana Guerra, Sombra e Água Fresca, dos anos 60, carregavam as mesmas “qualidades” dos comunistas de Guareschi.
Para se ter uma noção do caráter rígido por baixo da complacência do autor, veja-se sua nota sobre o porquê do final da série
Dom Camilo, que se justifica pela perda dos “valores tradicionais”
por parte das novas gerações:
The present generation of Italians is made up of “purists”, that is,
of conscientious objectors, anti-nacionalists, and do-gooders. It
grew up in the school of political corruption of neo-realism films
and of the sexual-sociological literature of the Left wing writers.
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It is not a generation, but a degeneration (GUARESCHI, 1965,
p. 165, grifo meu).

É curioso que, ao adaptar a história para a tevê, por volta
de 1970, a Tupi houvesse mantido o mesmo tom, com o natural
banimento dos comunistas – estávamos em plena ditadura militar,
deve-se lembrar. Os novos cordiais inimigos eram os moderninhos,
os prafrentex, os cabeludos. Afinal, ditadura e moralismo costumam andar de mãos dadas. Daí a série ser batizada Dom Camilo e
os Cabeludos. Curioso também que o único italiano remanescente
da trama foi o padre, inserido na estrutura da ordem e da hierarquia,
interpretado por Zeloni. De um modo alegre...
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Nota 6, p. 112
“DECÁLOGO DO EMIGRANTE ITALIANO”:
Transcrevo de UGHETTO (1987, p. 75-76):
Nuovo decaloglo degli emigranti italiani
1.

La Patria é una sola, e la tua Patria é l’Italia. Nessun altro paese
deve essere amato come l’Italia.

2.

Non nominare mai il nome della tua Patria senza reverenza.
Esalta le glorie della tua Italia, che é una delle piú antiche e
nobili nazioni del mondo.

3.

Ricordati di celebrare, ovunque tu sia, de feste nazionali, e almeno in queste occasioni dimentica il tuo partito politico e la tua
confessione religiosa, per ricordarti soltanto d’essere italiano.

4.

Onora chi rappresente ufficialmente la tua Patria e rispetalo como
simbolo della Patria distante, anche se talvolta ti spiaccia.

5.

Non togliere un cittadino alla Patria cancellando in te la conscienza, il sentimento e la cittadinanza di italiano; non camuflare
con una trascrizione barbarica il tuo nome e cognome.

6.

Non insidiare per invidia l’autoritá e il prestígio dei connazionali
che occupano cariche onorifiche.

7.

Non sottrare cittadini alla tua Patria, lasciando che i tuoi figli
perdano la loro italianitá e vengano assorbiti dal popolo presso
cui sei emigrato.

8.

Sii orgoglioso di dichiararti sempre, in ogni occasione e dovunque, italiano di origine e di sentimento e non essere servile, per
non farti disprezzare da coloro che ti ospitano.

9.

Compra e fa comprare, consuma e fa consumare sempre generi
e merci provenienti dalla tua Patria.

10.

Non sposare che un’Italiana. Con questa e per questa soltanto
potrai conservare nei tuoi figli il sangue, la lingua, i sentimenti
dei tuoi padri e della tua Italia.
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Nota 20, p. 130
AUTOPARÓDIA
OSWALD DE ANDRADE NACIONALISTA:

A
DO

Seleção de texto em Oswald de ANDRADE (1990,
p. 123-126):
Miramar (...) foi a Tijucópolis, trezentos e muitos quilômetros
de trilhos! (...). Uma conferência nacionalista, promovida pela
Faculdade de Direito. Recebeu-o na gare Aristides, diretor úmido
do Grupo – Que o esperava desde ontem!
(...)
De Tiperári a Tijucópolis duas horas. Na gare principal do caminho, abordam Miramar, que desceu um minuto. É um menino
teso e loiro, de luvas, de capa, de malas.
– Colega no dever e colega na viagem!
– Como? A Tijucópolis?
– Não. Um pouco mais adiante. A Fundinho. A Pátria o exige.
Quer um cigarro?
(...)
Miramar recebe o programa dos festejos. Conferência e sessão
cívica às três. Jantar de gala às cinco e meia. (...) E, como Miramar sobre o almaço decepa e reúne períodos, na mesa central
da grande sala do Grupo, Aristides vai e vem, esfrega as mãos.
– Não sei se será a banda ou as meninas que executarão o Hino!
E explica que a banda do Vitorino brigou com o Rubião do
cinema.
– O doutor fala uma hora?
– A Liga determinou apenas doze minutos para cada conferencista.
Miramar, de rabona, guindado entre flores, tendo por fundo a
tela encardida. Rebuliço. Padre João ia despencando da escada.
Também, a escada!
– Embaixo, o tout Tijucópolis fremente das premières de Max
Linder, com o Grupo nas primeiras filas, uma centena de estuprinhos espevitados e de branco. (...)

232

Pssit! Silêncio! Ovação do grupo Escolar com estalidos prolongados de palmas. Aristides levanta-se. Está comovido. Fala.
Berra. Miramar ao lado escuta. – A Liga de Defesa Nacional teve
a honra de mandar até nossa cidade o ilustre conferencista Dr.
Osvaldo Cruz! Sensação. Osvaldo Cruz é aquele moço gordo, de
rabona, que espera com a alma de condenado a hora de semear
a boa palavra. Aristides prossegue:
– Vede o exemplo! Este conhecido conferencista sai de seus lares,
percorre doze horas de trem, deixa o conforto da Capital para
pregar patriotismo. Vede a lição, a lição para vossos filhos, oh
mães; para os vossos caríssimos alunos, oh professores!
(...)
Miramar, de rabona, fala. Está quase comovido. Quase treme.
Precipita, engole, joga períodos. Estaca. Terminou. Tijucópolis
hesita. Aristides hesita. Mas Miramar sentou-se. Então despenca
sobre ele a mais bem entoada das salvas de palmas. Acabou-se
a festa.
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