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Resumo: 

Com o processo de industrialização, São Paulo recebeu, no início do século XX, 

grandes levas de imigrantes, principalmente de origem italiana. A presença desses 

imigrantes gerou diversas manifestações culturais que exploram aspectos linguísticos 

e culturais de sua inserção na Cidade. Ao lado das caricaturas, observa-se na 

imprensa periódica uma profusão de experimentos de linguagem baseada na imitação 

do vozeio ouvido nos bairros habitados por italianos. Alexandre Ribeiro Marcondes 

Machado (1892-1933), que se tornou conhecido como Juó Bananére, incorporou esse 

linguajar para criar um estilo original. A máscara do imigrante, constituída por uma 

imagem e um modo de falar, passa a funcionar, assim, como uma espécie de metáfora 

que lhe permite representar um dos principais momentos históricos do País. 
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1 Introdução 

 O tema deste simpósio – O estrangeiro como metáfora intertextual – motivou-me 

a abordar uma questão que não é inédita para mim: o macarrônico na literatura brasileira 

do início do século XX. Já a tinha abordado como paródia e sátira, principalmente. Mas 

acredito que a perspectiva teórica sugerida pelo simpósio permite aprofundar alguns 

aspectos daquilo que denomino estilo macarrônico. 

 Em decorrência do processo de industrialização acelerado, São Paulo recebeu, 

no início do século XX, grandes levas de imigrantes, principalmente de origem italiana. 

A convivência desses imigrantes entre si e com os nativos gerou conflitos que 

alimentaram diversas manifestações culturais, particularmente no teatro e na imprensa, 

marcadas pela exploração de aspectos linguísticos e culturais. Ao lado de caricaturas, 

surgiu na imprensa periódica uma profusão de experimentos de linguagem em que se 

imitava, com intenção cômica e mesmo crítica, o vozeio ouvido nos bairros habitados 

por imigrantes. Essas experiências acabaram tendo reflexos no Modernismo, como se 

observa na obra de Oswald de Andrade, Mário de Andrade e, principalmente, Antônio 

de Alcântara Machado. 



 

 Alexandre Ribeiro Marcondes Machado (1892-1933), que se tornou conhecido 

como Juó Bananére, explorou o procedimento de um modo mais radical, 

caracterizando-se como imigrante italiano. Assume, dessa forma, uma perspectiva 

original para tratar dos principais conflitos históricos e sociais do período, começando 

por aqueles inerentes aos imigrantes. Afinal, industrialização, imigração, modernização 

constituem as grandes questões do País no início do século XX. 

 A máscara de imigrante funciona, assim, como uma espécie de metáfora que 

permite representar um dos principais momentos históricos do País, quando se procura 

atrair estrangeiros para substituir a mão de obra escrava e para trabalhar na indústria 

incipiente. Servindo-se da imagem e do discurso do imigrante italiano, Bananére escapa 

da tradição erudita e instaura uma perspectiva inusitada para abordar diversos conflitos, 

no plano cultural, social e político. O conceito de metáfora pode contribuir para se 

compreender essa caracterização por ângulos diferentes dos já explorados. 

2 A metáfora 

 Como se sabe, o conceito de metáfora é um dos mais amplos e complexos, não 

cabendo discuti-lo aqui. Sirvo-me, por isso, de alguns tópicos consultados no 

Dicionário de Termos Literários, de Massaud Moisés (1974), para introduzir a questão. 

Segundo o crítico inglês I. A. Richards, “o pensamento é metafórico” (Apud MOISÉS, 

1974, p. 325). Com efeito, desde Aristóteles, “a metáfora consiste no transportar para 

uma coisa o nome de outra, ou do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou 

da espécie de uma para a espécie de outra, ou por analogia” (Apud MOISÉS, 1974, p. 

326). O pensador retomou o tema posteriormente, afirmando, entre outras coisas, que “a 

metáfora é o meio que mais contribui para dar ao pensamento clareza, agrado”. Para 

isso, “é mister que a metáfora seja tirada da analogia, que se aplique a ambos os termos 

e provenha de objetos pertencentes ao mesmo gênero” (Apud MOISÉS, 1974, p. 327). 

 Nessa mesma linha, I. A. Richards considera que toda metáfora apresenta o 

confronto de duas ideias, que ele denomina pelo binômio tenor e vehicle (designatum / 

veículo), desdobrável nos pares: ideia original / ideia tomada de empréstimo; aquilo que 

está sendo dito ou pensado / aquilo com que está sendo comparado; a ideia subjacente / 

a qualidade imaginada; o tema principal / aquilo que se lhe assemelha; o “significado” e 

a “metáfora”; “a ideia” / “a sua imagem” (Apud MOISÉS, 1974, p. 328). Um aspecto 

importante desses pares é a interação entre eles, que gera um novo sentido, diverso dos 

sentidos originais de cada termo. Mas “a unidade de sentido se impõe como resultante 

de características comuns a ambos” (MOISÉS, 1974, p. 328). Dessa forma, para I. A. 

Richards, a metáfora pode ser entendida como “dois pensamentos de diferentes coisas 

que atuam juntos e escorados por uma única palavra, ou frase, cujo sentido é o 

resultante da sua interação” (Apud MOISÉS, 1974, p. 328-9). 



 

 É útil recordar ainda a distinção que Ernest Cassirer estabelece entre duas 

espécies de metáfora. Em sentido restrito, a metáfora consiste no encontro entre 

“significados fixos e independentes”, em que se processa um “contágio conceptual, que 

motiva a transição de um para o outro, por meio do qual os dois termos se aproximam 

semanticamente”. De outro lado, há “a genuína ‘metáfora radical’, que condiciona a 

formulação das concepções tanto míticas quanto verbais”, e constitui “não só a transição 

para uma outra categoria, mas também a criação de uma categoria própria”, marcada 

por uma “genuína e direta identificação” (Apud MOISÉS, 1974, p. 330). 

 Em suma, pode-se dizer que a metáfora consiste “na comparação entre dois 

vocábulos ou frases, de que resulta a transformação de sentido de cada membro e o 

nascimento de um sentido novo, decorrente da totalidade do enunciado” (MOISÉS, 

1974, p. 331). Pode-se dizer ainda que na metáfora observam-se um processo 

(comparação) e um resultado (transformação de sentido determinado pelo encontro dos 

dois termos). A comparação pode ser explícita ou implícita. No primeiro caso, os 

termos da comparação são mencionados: A=B=>C. Aqui, os termos figuram de forma 

autônoma, e a metáfora se revela no processo. No segundo, aparece apenas o resultado: 

C ou AB=C, em que os termos são “reduzidos à própria identidade” e a metáfora 

“expõe o resultado da operação redutora e a condensação de sentido decorrente” 

(MOISÉS, 1974, p. 331). 

 Esses aspectos da metáfora ajudam a compreender a posição de Juó Bananére 

com relação ao imigrante italiano. Ele não adota a simples comparação de sua 

personagem com os imigrantes, imitando seu comportamento ou transcrevendo 

pontualmente falas e comportamentos dessas figuras, como fizeram outros autores antes 

e depois dele. Ele age de modo diferente, estabelecendo uma comparação que poderia 

ser designada como a “metáfora radical” de Cassirer, ou a metáfora implícita. Assim, na 

sua criação, não há a comparação de Bananére com a figura do imigrante, mas 

justamente o “resultado da operação redutora e a condensação de sentido decorrente”: 

AB=C, em que C é um produto híbrido, diverso dos dois elementos originais, mas que 

mantém relações com eles. Com isso, o processo de comparação confere outra dinâmica 

à personagem Juó Bananére, que supera o plano da caricatura e atinge níveis de 

significação mais amplos no contexto sociocultural brasileiro do período. 

3 Bananére como metáfora do italiano 

 Como se pode perceber pelo nome, Alexandre Machado não tinha nada de 

italiano; apenas criou uma linguagem baseada na mistura da língua italiana com a língua 

portuguesa, imitando o falar dos imigrantes que ocupavam grande parte dos bairros 

operários de São Paulo na época. Como frequentou o curso de engenharia civil na 

Escola Politécnica de São Paulo, que ficava no Bom Retiro, pôde conviver intensamente 



 

com o vozeio do bairro, uma mistura de português e italiano, geralmente nas variantes 

populares e dialetais (DERTÔNIO, 1975). 

 Para a caracterização de Juó Bananére, serviu-se, inicialmente, da caricatura de 

Voltolino, pseudônimo de Lemmo Lemmi (1884-1926), famoso por ter imortalizado 

diversos tipos italianos de São Paulo. Segundo Ana Maria Belluzzo, das personagens 

criadas por Voltolino, Bananére foi a “mais aceita e retomada por outros artistas”, que 

lhe davam “novos tratamentos” (1992, p. 161). Assim, Alexandre Machado teria 

encontrado já prontos o pseudônimo e a figura que se sobreporia à sua própria 

personalidade. Mas Juó Bananére tomará vida essencialmente pela linguagem 

desenvolvida por seu criador. Assim, a personagem é produto de duas caricaturas que se 

combinam: de um lado, a imagem cômica do imigrante italiano na pena de Voltolino; de 

outro lado, a imitação do linguajar desse imigrante. 

 A força do escritor, porém, depende essencialmente de sua linguagem, que vai 

além da simples imitação do linguajar do imigrante italiano, uma prática comum na 

época e geralmente carregada de preconceito. O elemento fundamental da linguagem de 

Bananére é que ela proporciona condições para expressar aquilo que o idioma oficial 

não permitia. Como destaca a nota publicada no Diário do Abax’o Piques (1933, p. 2) 

por ocasião da morte de Alexandre Machado, o princípio da mistura das duas línguas 

criava recursos reveladores ao seu estilo: “Aos olhos habituados a ver os fatos como 

eles são apresentados de costume – dissimulados numa tessitura de mentiras e 

eufemismos –, Juó Bananére mostrava-os sem disfarce, substituindo os pretextos 

alegados pelas causas verdadeiras”. E, mais adiante, a nota completa: “Utilizando-se de 

um idioma exclusivamente seu, ele fugia ao perigo de ser traído pelo linguajar correto, 

que está viciado em contar pretextos”. 

 Outro aspecto decisivo dessa linguagem, que parte da mistura de duas línguas e 

contempla diversos níveis de mistura, é que ela abre novas perspectivas para a 

abordagem dos assuntos. Ela proporciona, entre outras coisas, a configuração paródica 

da personagem, que permite a Bananére, por exemplo, participar diretamente dos 

acontecimentos por ele relatados ou observá-los de uma posição privilegiada, vivendo, 

na expressão de Alcântara Machado, “momentos de cinismo” que seriam mais 

saborosos do que os de indignação, uma vez que, sendo “íntimo e cúmplice de todos os 

poderosos da vida, vinha cinicamente confessar de público as façanhas inconfessáveis” 

(MACHADO, 1940, p. 256). 

 Sintetizando: a partir da mistura inicial de duas línguas, Juó Bananére constitui 

uma personagem assentada numa linguagem em que outras misturas ficam autorizadas. 

O recurso a deixa à vontade para romper as barreiras entre ficção e realidade, as 

dimensões de espaço e de tempo, tomando, com isso, rumos inusitados. Permite, 



 

fundamentalmente, que essa personagem estabeleça uma perspectiva crítica mais 

aprofundada graças à independência com que transita por códigos e temas. Trata-se, na 

verdade, de uma figura que comporta traços do imigrante italiano e de sua contrafação, 

mas se apresenta como uma figura nova, dotada de capacidade reveladora e crítica não 

só em relação à condição do imigrante europeu no Brasil como também a outros 

aspectos sociais, históricos e culturais, atinentes a esse imigrante ou não. 

 Para a compreensão de todo o processo, é ilustrativo acompanhá-lo atuando em 

situações vividas pelo imigrante italiano, tal como o representa Bananére. Aliás, talvez 

por causa disso, parte da crítica que se ocupou do escritor considera-o uma espécie de 

porta-voz da colônia italiana. Não se trata disso, evidentemente, mas vale a pena seguir 

essa indicação, observando alguns momentos em que ele simula defender os interesses 

dos italianos. A máscara do imigrante, graças ao seu componente cômico, que incorpora 

de modo deslocado um dado cultural muito conhecido na época, é sem dúvida o ponto 

de partida, mas comporta um ângulo de visão que lhe permite enfrentar questões 

referentes a um plano mais amplo. A paródia dos imigrantes italianos resulta, assim, em 

metáfora, que gera uma contundente crítica às suas condições de vida no Brasil, para 

onde eram atraídos pela possibilidade de ascensão social. Veja-se, a propósito, um dos 

textos em que trata diretamente da questão: 

A migraçó 
 

 Istu affare da migraçó stá proprio una porcheria. Ninguê si 

comprende. A gente sái da Italia dove tê u ré, a vamiglia, o Giolitti 

ecc. ecc. [...] i intó s’imbarga ingoppa o navilio pur causa di vigná 

afazé a America. 

 Aora, quando a genti vê xigado in Santose; inveiz faiz a pesta 

bobóniga, a bescigga, a vebre marella ecc. 

 [...] 

 Quando illos té cavado imprego p’ra genti, a genti vá p’ra 

facenda garpiná o gaffé; garpina, garpina i quano vê o fí do meiz, buta 

uno puntapé p’ra genti i non apaga nada. 

 Ma che figlio da máia. 

 Io giá vó aparlá p’ros minhos patrizio di non vim pur aqui pur 

causa che qui non si faiz maise a Ameriga. 

 Io per insempio, fais quaranta quattros anno che stó alavorando, 

só barbiere, saufoniste i giornaliste i non fiz inda a Ameriga. 

 

(O Pirralho, 22 mar. 1913, p. 19) 

  

Observa-se aqui, por trás da imagem tosca do imigrante, a consciência crítica em 

relação ao processo imigratório, denunciando o desamparo em que se encontravam os 

que haviam sonhado com uma condição de vida melhor no Brasil. O sonho de “fazer a 



 

América” é traduzido, graças à figura macarrônica, que permite a criação de um ponto 

de vista inesperado, em frustração e pesadelo, dosado pela comicidade que induz à 

simpatia do leitor. Isso permite ao texto referir-se ao problema social representado pelo 

excesso de mão de obra na lavoura paulista e aos maus-tratos dispensados aos 

imigrantes na época. Segundo o historiador Bóris Fausto, em 1897, havia um “excesso 

de trabalhadores” no Estado de São Paulo, e mesmo assim “o governo estava 

providenciando a vinda de mais 60.000 imigrantes nos meses seguintes”, para, dois anos 

mais tarde, o secretário da Agricultura constatar “um acentuado declínio no salário rural 

como consequência da contínua chegada de trabalhadores” (1976, p. 24). 

 Um desdobramento dessa perspectiva ocorre de forma integrada com a crítica ao 

nacionalismo brasileiro, simbolizado na ação de um dos poetas mais festejados da 

época, o parnasiano Olavo Bilac (1865-1918). Ao parodiar um discurso feito pelo poeta 

em 1915, em sua campanha civilista em que defendia, entre outras coisas, ideias 

patrióticas, como o serviço militar obrigatório e o culto da língua nacional, Bananére 

retoma a questão do imigrante invertendo a chave nacionalista do discurso de Bilac: 

 

 I aóra mi permittano che io parli un pocco da golonia intaliana 

in Zan Baolo, istu pidaço du goraçó da Intalia, atirado porca sorte 

inzima distas pragana merigana. É una golonia ingollossale! maise di 

mezzo millió de intaliano stó ajugado aqui, du Braiz ô Bó Ritiro, i du 

Billezigno ô Bixigue! I chi faiz istu mundo di intaliano chi non toma 

gonta du cumerçu, das fabbrica, da pulittica, du guvernimo, i non 

botta u Duche dus Abruzzo come prisidenti du Stá nu lugáro du 

Rodrigo Alveros? 

 Sabi o que faiz? Vendi banana, fragora, ova frisca, sorbeta de 

grema i vigno infarsifigato! Faiz o infabricanti di nota farsa inveiz di 

afazé o fabricanti di argodó p’ra baratiá o produttimo! [...] I quali é a 

cunsequenza disto relaxamento? É chi os intaliano aqui non manda 

nada, quano puteva inveiz aguverná ista porcheria! 

 Quale é a consequenza da bidicaçó da nostra forza i du nostro 

nazionalisimo? 

 É chi nasce una grianza, a máia é intaliana, o páio é intaliano e 

illo nasce é un gara di braziliano! 

 Istu non podi ingontinuá, no! A voiz chi sono giovani i forte 

cumpette afazé a reacçó, cumbatté, vencê i dinominá istu tudo! 

 

(O Pirralho, 30 out. 1915, p. 12) 

 

 Demonstra, assim, ter plena consciência das contradições sociais e dos impasses 

enfrentados pelo País no início do século XX, principalmente em São Paulo, que 

passava por um processo abrupto de urbanização. Esta consciência resulta, em grande 



 

parte, da natureza literária de seus textos, cujo estilo se baseia na exploração da 

proximidade da língua italiana com o português. Esta é sem dúvida a razão principal do 

sucesso do macarrônico ítalo-paulista de Juó Bananére, uma linguagem que foi muito 

mais do que a suposta “grosseria da paródia semierudita” de que fala José Paulo Paes 

num comentário dessa experiência linguística (1985, p. 264). 

 Essa perspectiva permitiu a Bananére tratar de inúmeros assuntos, sempre de 

forma irreverente e inesperada para a época. Ainda no universo da cultura italiana, 

embora num plano menos popular, usou a máscara do italiano para ironizar o futurismo 

de Marinetti. Em 1912, pelo menos dez anos antes de essa vanguarda se tornar 

conhecida no Brasil e influenciar a linguagem modernista, ele escreve: 

 O futurisimo é una robba che a gente faiz uguali como té di sê 

maise tarde. 

 [...] 

 Oggi per insempio os poeta faiz uno sonetto di quattorze versos, 

cada versos di deize sillabas come faiz o Sirvio di Armeda, o 

Gamonhes, o Gilio Pinhére, o Ferri e tantos altros poeta inlustro. 

 O Marinetto inveiz nó; cada sonetto che illo faiz tê ventisquattro 

verso. Os verso tê quantas sillaba a genti vulevo. Per insempio: o 

primiére tê dicianove, o segundo tê cinquantaquattro, o terzero tê 

centottantanove, o quarto tê duos sillaba e cosi vá s’imbóra. 

 Non si póde butá né diverbio, né digettivo. 

 

(O Pirralho, 26 out. 1912, p.11) 

 

 Não deixa de ser curioso que Bananére consiga antecipar uma polêmica que 

surgirá no Brasil por ocasião da Semana de Arte Moderna, quando se começa a atribuir 

a algumas experiências literárias a influência dos manifestos de Marinetti. Faz isso com 

a vantagem de já incorporar uma dimensão crítica por causa da ação de sua figura 

ambígua, metafórica. É dessa perspectiva que conclui seu texto: “Chi inventáro o 

futurisimo fui o Marinette i o Bassi giá fui cuntratadu pur causa di fazê uno alunzio 

sistema zanduich.” Essa brincadeira lhe permite, por exemplo, intuir a necessidade de 

marketing do futurismo no Brasil, atribuindo aqui ao pintor Torquato Bassi uma tarefa 

que caberia depois a Oswald de Andrade. 

4 Considerações finais 

 Entre as várias possibilidades de sentido, os textos de Bananére parecem sugerir 

a expressão atualizada do processo de formação da cultura brasileira, entendida como 

transplante da cultura europeia para o Brasil. Esse processo inicia-se no século XVI, 

com as primeiras ações da conquista, e passa por momentos mais ou menos intensos, 

em conformidade com o sentimento nativista, primeiro, e nacionalista, depois. Com 



 

efeito, a preocupação nacionalista observada no início do século XX revela a 

permanência da preocupação com a identidade nacional. Por outro lado, num país de 

cultura imposta, a tensão entre a matriz e a colônia, com as transformações do legado 

importado, acaba gerando produtos nem sempre puros, mas frutos de cruzamentos, 

miscigenações, apropriações e misturas várias. Nesse sentido, a personagem criada por 

Alexandre Machado, com base na linguagem macarrônica, cujo princípio constitutivo é 

a aproximação de elementos impróprios, num constante processo metafórico, parece 

expressar em nível profundo elementos estruturais da formação e da própria maneira de 

ser do brasileiro. A permanência de Juó Bananére no cenário cultural brasileiro, um 

século depois de seu surgimento, indica que ele captou algo menos circunstancial do 

fenômeno da imigração, apontando para a condição do Brasil como país colonizado.

 Do ponto de vista literário, a experiência de Bananére, justamente por indicar 

caminhos linguísticos fora da tradição acadêmica, só pôde ser incorporada à literatura 

modernista de forma indireta, como se observa em textos de Alcântara Machado e 

mesmo de Oswald e Mário de Andrade. Bananére, graças à linguagem macarrônica, 

adotou um discurso que mantinha pouca relação com a língua culta. Por isso, não 

precisou lançar mão da tradição erudita e pôde se apropriar em todos os níveis textuais 

de uma linguagem estranha à praticada nos meios literários. Essa radicalidade só 

encontrará espaço na literatura culta muito mais tarde, quando as conquistas 

modernistas já estarão plenamente assimiladas pelo sistema literário brasileiro, 

permitindo experiências estéticas como a de Guimarães Rosa, por exemplo. 
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