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Resumo: 

 O objetivo dessa pesquisa é compreender como as representações de 

villania foram interpretadas e construídas na obra de Angelo Beolco (1494-1542), 

conhecido como Ruzante. O autor retrata em suas peças os camponeses habitantes da 

terraferma. Trata-se do domínio territorial de Veneza, na região do Vêneto – porção 

setentrional da península itálica. A vida e as obras de Angelo Beolco instigam os 

pesquisadores, uma vez que Ruzante foi um ator/autor teatral a serviço de um público 

aristocrático e urbano, mas que fez emergir na cena cortesã da época a sua interpretação 

da visão de mundo camponesa a respeito da vida, do amor, do trabalho, da fome, da 

carestia, etc. Ruzante aborda a temática contadina em pleno cinquecento, o que 

significa dizer que a relaciona com as correntes de idéias e valores baixo-medievais e 

humanistas renascentistas, entrecruzadas de forma complexa no século XVI. Levando-

se em consideração os limites deste trabalho, julgamos inadequado lançarmo-nos na 

análise de todas as vertentes histórico-culturais nas quais a obra de Ruzante certamente 

se enquadra. Assim sendo, privilegiaremos a influência propriamente humanística 

presente na obra ruzantiana.   

 

Riassunto: 

L´obiettivo di questa ricerca è comprendere come le rappresentazioni di villania 

siano state interpretate e costruite nell´opera di Angelo Beolco (1494-1542), conosciuto 

come Ruzante. L´autore ritratta nelle sue pièces teatrali, i contadini della terraferma. 

Ovvero della dominazione territoriale di Venezia nella regione del Veneto – parte 

settentrionale della penisola italica. Crediamo sia possibile identificare, nelle sue 

composizioni, l´utilizzo e la mobilitazione di valori e ricorsi simbolici, con la funzione 

di creare e caratterizzare indentitá teatrali – i villani ruzantiani -, con parametri relativi a 

gusti, sensibilità e comportamenti ben marcati. La vita e le opere di Angelo Beolco 

stimolano i ricercatori a captarne la complessità, Ruzante infatti fu attore/autore teatrale 

al servizio di un pubblico aristocratico e urbano che fece emergere nella scena cortese 

dell´epoca la sua interpretazione della visione del mondo contadinesca rispetto alla vita, 

all´amore, al lavoro, alla fame, alla carestia, ecc.. L´opera ruzantiana, assorbendo la 

tematica contadina in pieno cinquecento, non si presta a schematizzazioni troppo 
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restrittive, soprattutto dopo che le correnti di idee e valori basso medioevali e umanistici 

rinascimentali s´incrociano assumendo intricate forme durante il secolo XVI. 

Considerando i limiti di questo lavoro, riteniamo che sia inadeguato impegnarci 

nell´analisi di tutte le vertenti storico-culturali tra le quali l´opera di Ruzante si sviluppa. 

Per questo motivo, nel seguente studio analizzeremo l´influenza propriamente umanista 

presente nell´opera ruzantiana. 

Palavras-chave: 

História Cultural; Renascimento; Humanismo; século XVI; camponeses    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7 
 

Sumário: 

Introdução ............................................................................................................... 8 

Capítulo I - Um breve histórico das representações vilãs e algumas considerações 

teóricas.................................................................................................................... 12  

Capítulo II - Biografia de Angelo Beolco .............................................................. 24 

Capítulo III - A obra teatral ruzantiana e o seu campo histórico-cultural .............. 30 

Capítulo IV - Um caffone ruzantiano de inspiração humanista? ............................ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8 
 

As representações de villania na obra teatral do paduano Angelo Beolco (1494-1542), o 

Ruzante. 

Introdução:  

 O objetivo dessa pesquisa é compreender as representações de villania 

presentes na obra de Angelo Beolco (1494-1542), conhecido como Ruzante. Com o 

termo villania pretendo referir-me a todo um imaginário sobre o camponês da Europa 

Ocidental, principalmente as percepções a respeito do sistema de valores, 

sensibilidades, moralidade e conduta a partir dos quais a alteridade dos habitantes do 

campo é traduzida pelos lugares cultos e/ou nobres de produção cultural e intelectual. 

Uma compreensão mais profunda das representações do vilão na obra de Ruzante 

deveria incluir uma análise das representações do cortesão, pois esses grupos 

construíram dialeticamente ao longo do tempo representações de si de do outro. Uma 

vez que pretendo dar continuidade a esta pesquisa, proponho, em uma próxima etapa do 

trabalho, retomar a obra ruzantiana e o campo sócio-cultural no qual esteve inserida e 

refletir, a partir de um estudo comparativo – contrastivo com o livro Il Cortigiano de 

Baldassare Castiglione, sobre as representações de cortesia e villania, atentando para a 

produção de sentidos a partir de um regime de alteridade e atribuições cruzadas.    

Conforme ficará explicitado mais adiante, o termo villania – assim como o de 

cortesia - foi empregado pelo historiador Georges Duby em seu estudo sobre as três 

ordens no imaginário feudal. Ampliamos a acepção do termo villania de modo a 

abranger uma gama maior de atributos, conforme apresentado acima.  

 Ruzante retrata em suas peças os camponeses habitantes da terraferma. 

Trata-se do domínio territorial de Veneza, na região do Vêneto – porção setentrional da 

península itálica. Consideramos ser possível identificar, em suas composições teatrais, a 

operação e mobilização de valores e recursos simbólicos, empenhados em criar e 

caracterizar identidades – os vilãos ruzantianos -, com padrões de gosto, sensibilidades e 

comportamentos bem marcados.   

 No primeiro capítulo intentamos realizar um breve percurso histórico das 

representações de villania. Apoiamo-nos em estudos do historiador Georges Duby
1
 

                                                           
1
 DUBY, Georges. As três ordens ou o Imaginário do Feudalismo. Lisboa: Editorial Estampa. 1994  
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sobre o tema, e, com ele, partimos do século XII.  Interessou-nos nesse recuo histórico 

perceber quais são as características mais gerais de um imaginário sobre o camponês 

submetido ao modo de produção feudal e às obrigações servis. Em seguida, buscamos 

as possíveis continuidades e rupturas na representação do camponês após a crise do 

feudalismo, e, para tanto, passamos a nos reportar à situação peculiar do norte e centro 

da península itálica, uma vez que suas cidades atravessaram a referida crise de modo 

diverso ao restante da Europa ocidental.   

A vida e as obras de Angelo Beolco instigam os pesquisadores, uma vez que 

Ruzante foi um ator/autor teatral 
2
 a serviço de um público aristocrático e urbano, mas 

que fez emergir na cena cortesã da época a sua interpretação da visão de mundo 

camponesa a respeito da vida, do amor, do trabalho, da fome, da carestia, etc.
3
 Angelo 

Beolco aborda a temática contadina em pleno cinquecento, o que significa dizer que a 

relaciona com as correntes de idéias e valores baixo-medievais e humanistas 

renascentistas, entrecruzadas de forma complexa no século XVI. Dessa forma, na obra 

de Ruzante encontramos elementos de continuidade entre a tradição farsesca medieval, 

o teatro humanístico e a comédia “regolare” do Renascimento.
4
 Incorreríamos em erro 

de análise se limitássemos nosso autor a uma empreitada isolada na “commedia 

vilanescha”, de motivos marcadamente medievais e que nas cidades entretinha os 

nobres, ou se dotássemos suas virtudes e sensibilidades com uma ascendência 

puramente humanística. Levando-se em consideração os limites deste trabalho, 

julgamos inadequado lançarmo-nos na análise de todas as vertentes histórico-culturais 

nas quais a obra de Ruzante certamente se enquadra
5
. Assim sendo, privilegiaremos a 

influência propriamente humanística presente na obra ruzantiana.   

                                                                                                                                                                          
 
2
 O uso do termo “dramaturgo” incorreria em anacronismo. Podemos invocar aqui a figura do 

capocomico. O capocomico, segundo Roberta Barni (2003), pode ser considerado um precursor do diretor 

teatral. Dependia dele, conforme ilumina a documentação a que se refere a autora, a estrutura cênica do 

espetáculo. O capocomico realizava ainda a distribuição dos papéis e impunha disciplina ao grupo de sua 

companhia. Roberta Barni, contudo, trabalha com uma documentação não anterior aos finais do século 

XVI e início do XVII, portanto, posterior ao período de vida de Ruzante.  Por conta disso nos decidimos 

simplesmente pela indicação “ator/autor”.  
3
  FAVARETTO, Lorena. La richiesta di uguaglianza tra città e contadonell’opera di Ruzante.  In lengua 

grossa, in língua sutile – Studi su Angelo Beolco, il Ruzante. Padova: Esedra.2005. Pág. 43 
4
 ALONGE, Roberto. La riscoperta rinascimentale del teatro in Storia del teatro moderno e 

contemporâneo. Coordinato da Roberto Alonge e Guido Davico Bonino. vol. I Torino: Einaudi. 2000.  
5
 Os limites, porém, desses múltiplos enquadramentos ainda não foram aprofundados. Os estudiosos da 

obra ruzantiana, nos livros que pude consultar, migram de uma vertente a outra, e não há a preocupação 

em pesar os múltiplos envolvimentos de Ruzante nas correntes culturais de sua época.  
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 Interessa-nos entender as representações vilãs ruzantianas principalmente a 

partir da apreciação do modo como Angelo Beolco assimila as reflexões a respeito da 

natureza humana empreendidas pela geração de humanistas do seu tempo. Trataremos, 

em especial, da contribuição do pensamento do filósofo e humanista Erasmo de 

Rotterdam (1465-1536) para a construção ruzantiana dos seus tipos vilãos. Contudo, 

julgamos necessário revisitar alguns pontos fundamentais da reflexão humanista do 

século XIV, sobretudo a de Petrarca, uma vez que o poeta, filólogo e intelectual italiano 

foi responsável por abrir novas perspectivas ao pensamento e à subjetividade ocidentais. 

A referida análise terá lugar no quarto capítulo deste trabalho.  

 Uma vez que propomos analisar a obra de Ruzante à luz do espírito humanista, 

torna-se imperativo mapear as ocasiões nas quais o autor pôde ter acesso aos círculos 

influentes nos quais se debatiam as correntes de idéias dos filósofos e intelectuais 

humanistas, particularmente aqueles da Universidade de Pádua.  Não devemos esquecer 

que Ruzante figurou por muito tempo, na história da literatura italiana, como um ator 

pobre, inculto, de moral desregulada e modos vulgares. Trata-se de um mito que merece 

ser desconstruído, e uma análise atenta não pode deixar passar uma inspiração duvidosa 

como essa a respeito do autor, totalmente infundada à luz da documentação disponível. 

A fim de conhecermos, portanto, a biografia do nosso autor, o segundo capítulo será 

dedicado à sua história de vida. Contudo, o ponto de partida é anterior: trataremos 

brevemente da trajetória de vida do avô e pai de Angelo Beolco. Não deixaremos de 

informar, ainda, uma curta biografia de um importante personagem na vida do autor 

paduano, o seu mecenas e protetor Alvise Cornaro. Ofereceremos o corpo documental 

dos principais biógrafos de Ruzante, capaz de aproximá-lo tanto dos grupos sociais 

inseridos nas suas composições teatrais, em especial dos camponeses, quanto dos 

lugares sociais de circulação dos saberes humanísticos e universitários.   

 O terceiro capítulo é composto por dois itens. O primeiro tratará da obra de 

Ruzante. O nosso primeiro objetivo é apresentar ao leitor o conjunto de sua produção 

teatral. Assim procedemos em razão da escassez de publicações em português sobre o 

autor e suas peças. Constitui uma exceção a tradução
6
 de Antonio Neves Pedro do 

diálogo Parlamento, encontrado na biblioteca do Real Gabinete Português de Leitura. 

Há, ainda, a tradução da Moscheta realizada por Alessandra Vannucci através da editora 

                                                           
6
 NEVES PEDRO, Pedro. Falatório do Ruzante de volta à guerra. Lisboa: Edições Colibri, 2000 
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Comunità, mas que permanece esgotado e inacessível. Realizaremos uma descrição 

breve das peças do autor, e, ao final do capítulo, ensaiaremos algumas interpretações 

parciais a respeito das representações do vilão ruzantiano. No segundo item trataremos 

do campo artístico no qual Ruzante esteve inserido. É importante mostrar o quanto esse 

campo está impregnado da matriz cultural e moral cortesã.  

 Finalmente, no quarto capítulo, o estudo das representações vilãs na obra do 

nosso autor é retomado e aprofundado. Conforme já dissemos, passamos então a 

discutir as implicações das formulações humanistas de natureza humana nas construções 

dessas representações.  
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Capítulo I - Um breve histórico das representações vilãs e algumas considerações 

teóricas  

  

 Consideramos apropriado, mas ao mesmo tempo desafiador, começar uma 

análise direcionada para a compreensão das representações de villania a partir de uma 

obra seminal do historiador Georges Duby: As três ordens ou O imaginário do 

feudalismo. 
7
 Nessa obra, Duby compreende por villania uma das três penetrantes 

categorias funcionais e morais do sistema das ordens, a partir do qual a sociedade 

medieval está organizada. Propomos começar com uma análise comparativa-contrastiva 

entre dois momentos históricos de crise nos quais direitos e prerrogativas de classe 

oscilaram, e nos quais foram produzidas imagens do vilão: um no século XII, analisado 

por Duby no livro mencionado, e outro no século XVI, do qual nos encarregaremos a 

partir do estudo da obra teatral ruzantiana. 
8
  

 As ordens são, para Duby, antes, uma construção hierarquizada de virtudes e 

valores que justifica e reforça noções normativas e regras imperativas, mas permanece 

na maior parte do tempo latente, informulada.  Duby entende essas três categorias – dos 

que oram, combatem e cultivam – como fortemente estabelecidas e estáveis no 

imaginário social feudal. Uma vez formuladas e projetadas sobre o corpo social nos 

anos vinte do seculo XI por Adalberão, bispo de Laon, e por Gerardo, bispo de 

Cambrai, tais construções sociais resistem às pressões históricas e podem ser 

encontradas, seiscentos anos depois, em 1610, nas formulações do parisiense Charles 

                                                           
7
 DUBY, Georges. Op. Cit. 

8
 Contudo, adiantamos que seria preciso realizar um exercício crítico a respeito das noções de 

mentalidade e estrutura sociais, a partir das quais Duby edifica a sua concepção de sociedade. Pois na 

pesquisa que se segue predominará um outro referencial teórico, afim com análises direcionadas para as 

representações, diferente, portanto, daquele no qual está assentada a reflexão do autor com o qual 

começamos.  
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Loyseau, no Tratado das Ordens e Simples Dignidades.
9
 As configurações sociais em 

ordens são, portanto, estruturas sociais profundas.  

 Duby se remete ao historiador Georges Dumézil para evocar as raízes indo-

européias desta concepção trifuncional de ordens. Tal concepção permanece latente ao 

longo dos séculos, emergindo para maior elaboração e fixação em determinados 

contextos especiais. Duby se interessa pela prerrogativa ideológica implicada na 

reativação desse discurso em diferentes momentos da história. O historiador sugere que 

a imagem trifuncional de sociedade desponta nas formulações e práticas ideológicas em 

momento de necessidade, geradas por crises sociais e políticas. 
10

 Assim ocorreu na 

segunda metade do século XII, quando o príncipe Henrique Plantageneta, amargando 

profunda instabilidade nas bases de sua legitimidade, encarrega Benedito de Saint-

Maure de escrever um panegírico de sua dinastia – História dos duques da Normandia. 

Benedito é um exemplo típico de homem da Igreja, versado nas letras clássicas, aliás, 

um “romanceiro célebre”, contratado pelo príncipe para distrair e instruir a corte. Na 

História de Benedito encontramos exemplarmente descrita a sociedade trifuncional, 

cuja finalidade não é mais, como nas aparições antecedentes do tema, fundar uma moral 

religiosa, e sim, uma moral cívica. Assim, o príncipe Henrique, através do panegírico de 

sua dinastia na qual desponta o sistema trifuncional, é declarado “autônomo e 

laicizado”, e é subtraído do esquema das ordens, para de fora melhor dominá-las, ser 

seu árbitro e condutor. 
11

   

 Interessa-nos acompanhar no panegírico de Benedito, no qual desponta a 

imagem trifuncional fundamentando um princípio de sociedade perfeita, sobretudo a 

moral particular atribuída a cada ordem. No que diz respeito aos camponeses, Benedito, 

correspondendo a uma tradição de desprezo pelo mundo e pelos trabalhos servis, 

aproxima quase ao ponto de identificar labor e dolor. Os camponeses se distinguem no 

sistema de ordens por serem aqueles sobre os quais pesam os trabalhos braçais, servis. 

Sobre eles pesa o estigma da dolor associado à dura rotina dos trabalhos no campo e que 

atravessa por completo a compreensão dos limites de sua condição social:  

“Arrastam tanto sofrimento e dor 

                                                           
9
 DUBY, Georges. Op. Cit. 

10
 BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): a revolução francesa da historiografia. SP: 

UNESP. 1997 
11

 DUBY, Georges. Op. Cit. 

http://bibweb.gv.br/cgi-bin/gw_48_1_9/chameleon?sessionid=2009101019433330245&skin=fgvrj&lng=pt&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&host=localhost%2b1205%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&elementcount=1&t1=A%20Escola%20dos%20Annales%20(1929-1989)%3a%20a%20revolu%c3%a7%c3%a3o%20francesa%20da%20historiografia%2f%20Peter%20Burke%20%3b%20tradu%c3%a7%c3%a3o%20Nilo%20Odalia.-&u1=4&op1=0&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1


  

14 
 

Suportam tão graves tormentos 

A neve, a chuva e a ventania 

Quando trabalham a terra com as mãos 

(...) 

Com desconforto e muita fome 

Levam bem difícil a vida, 

Pobre, sofredora e mendicante.”
12

   

 

 Em outros versos do panegírico de Benedito, citados e comentados por Duby, 

encontramos uma ideologia marcadamente senhorial, ou seja, o direito de explorar os 

camponeses é declarado legítimo e inquestionável. Duby nos informa que Bendito tece 

comentários a respeito da descrição de Wace - um dos seus interlocutores textuais - do 

levante do campesinato normando por volta do ano 1000, quando o sistema senhorial 

deitava as suas raízes nos campos da Europa. Benedito deplora a ousadia de camponeses 

que ameaçaram libertar-se dos impostos e fundar comunas.
13

  

 Duby faz também referência a Estevão de Fougères, pertencente ao mesmo 

círculo de Benedito. Em seu Livro de boas maneiras Fougères sentencia, enfim, a 

obrigação do camponês de manter-se no seu lugar e ser honesto, trabalhador, submisso: 

“Se paga a todos o que deve 

Se cumpre com lealdade a sua fé 

Se suporta paciente o que lhe cabe: 

Angústias e sofrimentos” 
14

 

                                                           
12

 Ibidem  
13

 Ibidem 
14

 Ibidem 
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 Fala-se, é claro, em nome do bom funcionamento da ordem senhorial. As 

barreiras entre as classes são elevadas às alturas e as retóricas que organizam suas 

moralidades são pacientemente trabalhadas por esses senhores das letras e da Igreja a 

serviço das casas senhoriais. A rebelião que “se sente fervilhar no mais fundo do povo” 

não pode ser tolerada e nem admitida.  

 Duby aprofunda a análise em torno das moralidades particulares atribuídas às 

ordens ao propor uma ressignificação das mesmas quando anunciadas em um ambiente 

marcadamente cortês. Afinal, a História escrita por Benedito, um clérigo doméstico, 

visa exatamente o seu entendimento por parte dos cortesãos do palácio de Henrique, de 

modo que não surpreende que as referidas moralidades tenham sido revestidas das 

visões de mundo desse seleto grupo. Os dois versos que iluminaram a interpretação de 

Duby são os seguintes:  

 

“Não era nem louco nem vilão 

Por sage o toma e por cortesão”
15

 

 

 Ainda que Benedito empregue a palavra “vilão” e queira, efetivamente, referir-

se aos “trabalhadores que lavoram a terra”, o seu sentido para o grupo cortês aprofunda-

se. Tal sentido provém do reconhecimento de um sistema de valores atribuído às 

categorias sociais de cortesia e vilania, elas mesmas continuamente negociadas em seus 

limites e especificidades. Este sistema de valores a partir do qual as identidades cortesãs 

e vilãs são dialeticamente construídas, além de consolidar barreiras entre lugares 

sociais, a corte e o resto, chegando aos campos e aldeias distantes, também diferencia 

duas formas de comportamento e atitudes que perpassam a existência cotidiana dos 

grupos. Conforme o próprio Duby: “Não há indivíduo que não sinta digladiar-se em si 

mesmo a vilania e a cortesia, como acontece com a loucura e sageza”. Admira-nos 

profundamente a sensibilidade analítica de Duby ao direcionar o entendimento a 

respeito da oposição entre cortesia e vilania – oposição, aliás, que não se toma 

                                                           
15

 Ibidem 
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rigidamente - para o nível das vivências imediatas e situações conflitivas que animam a 

existência social e psicológica dos grupos sociais. Há de se ressaltar que “vilão”, então, 

não comporta somente os “trabalhadores” - artesãos e camponeses em sua grande 

maioria -, mas também e principalmente nesse momento os “intrusos” que com o seu 

dinheiro forçaram a porta da corte, e nela afluíram em grande número. Trata-se de um 

período de mudanças profundas no regime econômico que promove um lento 

deslocamento de pessoas e atribuições na sociedade. O discurso ordenador – era preciso 

que as ordens e as dignidades não se confundissem - emerge em um contexto histórico 

como esse, no qual as estabilidades dos papéis sociais e as prerrogativas de status 

sofrem violentas oscilações. 
16

 

 A configuração de moralidades e modos de vida, e atribuição de deveres sociais 

em relação ao camponês apresentadas até então a partir da análise de Duby, 

atravessaram praticamente incólumes toda a Idade Média, fazendo-se penetrante nas 

imagens e representações do mesmo ainda que o arcabouço das práticas que as 

sustentavam já tivesse ruído em muitas partes da Europa Ocidental, principalmente no 

norte da península itálica, como veremos. Atribuímos à prática sistemática de 

exploração do campo a continuidade na história das associações entre labor e dolor no 

modo de caracterizar a condição de vida camponesa, não mais a partir dos vínculos 

senhoriais, rompidos (não completamente, e nem em todas as partes da Europa) no 

contexto da crise do sistema feudal no século XIV, mas através de um cerco de 

impostos e taxas exigidos pela cidade a incidir penosamente sobre o camponês dono de 

seu bocado de terra. Analisaremos mais adiante em pormenores a prática espoliativa 

administrada pelos cidadãos de Veneza e Pádua sobre os contadini da campagna 

circundante.    

 As cidades-estado do norte da península itálica, em razão de sua superioridade 

econômica e social, ultrapassaram mais rápido do que todo o Ocidente a crise do 

sistema feudal, e sustaram das suas regiões tentativas de “reagrupamento territorial de 

base feudal-rural” 
17

. Acrescentando a esse quadro a deportação do papado para 

Avignon, segue-se que a península itálica - e principalmente o conjunto de suas cidades 
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 Ibidem 
17

 ANDERSON, Perry. Linhagens do estado absolutista. São Paulo: Brasiliense, 1985. 3° ed. Vale notar 

que em finais do século XIII boa parte da península itálica sucumbiu ao domínio de pequenos senhores e 
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localizadas entre os Alpes e o Tigre - tornou-se “o elo mais fraco do feudalismo 

ocidental” 
18

, o que lhe abriu a possibilidade de promover, entre o século XIV e a 

metade do século XVI, um desenvolvimento político e cultural sem precedentes, 

baseado na apropriação deliberada e intensa da civilização da Antiguidade Clássica.
19

  

Já por volta de 1400, ou seja, meio século antes do conjunto da Europa, essas cidades do 

norte e centro da península, possuidoras de uma economia urbana flexível, dotada de 

capital mercantil e manufatureiro desenvolvido, recuperaram a sua atividade 

econômica.
20

 Um elemento determinante para a nossa análise é a importância ganha 

pelo campo nos anos seguintes ao incremento econômico: “os mais rápidos ganhos 

demográficos pareciam se localizar no campo, e não nas cidades e os investimentos de 

capitais tendiam a orientar-se cada vez mais para a terra.” 
21

   

 As cidades-repúblicas do norte da península itálica, no período que nos interessa, 

o Renascimento, estavam organizadas em função de uma economia urbana bastante 

desenvolvida, mas que ainda não prescindia do campo enquanto base do sistema 

produtivo. As relações dessas cidades com a campagna circundante revestiam-se de 

“um antagonismo estrutural” 
22

. Entre as zonas rurais e as cidades as divergências 

surgiam conforme as segundas subjugavam sistematicamente as primeiras. Os condados 

eram explorados pelas cidades em proveito da produção urbana. Provinham deles os 

cereais que alimentavam preferencialmente os citadinos, e os preços e regimes de 

culturas a serem adotados eram determinados pela cidade a que estavam sob jurisdição, 

mais ou menos direta.  

 Apesar da recuperação econômica verificada no século XIV – para a península - 

e no século XV – para o restante da Europa -, o século XVI foi para a Europa ocidental 

como um todo, um século de crise, de despovoamento e de depressão econômica. O 

refluxo comercial e a falência dos bancos reduzem o ritmo da produção manufatureira, 

sendo perceptível a fuga de capitais para gastos suntuários e domínios reais 
23

 e o 
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aumento no direcionamento de investimentos para a terra.
24

 Veremos, aliás, que a vida 

cultural das cortes e dos palácios das cidades do norte e centro da península itálica no 

século XVI esteve marcada pelo luxo e gastos dispendiosos das festas principescas. Os 

nobres e patrícios se esforçavam por manter, apesar da crise, suas prerrogativas de 

status, e para isso a festa era convertida em lugar social privilegiado, no qual buscava-se 

consumir ostensiva e dignamente de acordo com a sua classe.
25

   

 O século XVI, sendo um século de crises que, aliás, não deixaram de ameaçar os 

privilégios e prerrogativas dos grupos estabelecidos, viu emergir com força, e em 

diferentes níveis, discursos impregnados daquelas moralidades particulares atribuídas às 

ordens. De modo algum queremos sugerir que um mesmo conjunto de valores e idéias 

surgiu no século XII e reproduziu-se integralmente no século XVI. Vimos como 

Benedito, aliás, inicia a composição do seu panegírico em 1173 mobilizado por uma 

situação conflituosa bastante específica do contexto no qual estava inserido.  Cumpre 

considerar a efetividade, nessas duas temporalidades, conforme mencionado acima, de 

práticas e discursos em certa medida correspondentes, uma vez que marcados seja pela 

espoliação em obrigações servis, seja por impostos sobre a terra, e ainda pela tensão 

entre cidade e campo, operando, dessa forma, objetivações afins a respeito dos valores e 

moralidades dos camponeses.  

 Partamos nesse momento para o detalhamento do universo histórico e social que 

nos interessa, o universo ruzantiano. Qual era a condição do campo paduano, o contado 

ruzantiano por excelência, na primeira metade do cinquecento, em relação às cidades 

veneziana e paduana que o mantinham sob sua jurisdição?  Não obstante a expressão do 
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comércio e das manufaturas nas cidades italianas a partir da Baixa Idade Média, o 

campo não perde a sua importância econômica. As cidades italianas exerciam sob o 

contado o seu domínio econômico e político. Duas medidas jurídicas recaíam 

pedasamente sobre os aldeões: as leis annorarie e os privilégios fiscais 
26

. As leis 

annorarie obrigavam os camponeses a direcionar a produção agrícola para os mercados 

da cidade, garantindo assim o seu abastecimento. Havia poucos mercados no distrito, 

sendo rigidamente controlados, e a cidade impunha medidas restritivas ao 

estabelecimento de novos.  Os privilégios fiscais, por sua vez, protegiam os direitos dos 

cidadãos proprietários de terras no condado.  

 O que se aprofunda e atinge a sua fase culminante, nos anos vinte do 

cinquecento, significativamente anos nos quais Ruzante recita a sua Prima Orazione, é 

o conflito estrutural entre a cidade e o campo.  

 Nos anos vinte do século XVI os condados do campo paduano conquistam uma 

autonomia sem precedentes. Vejamos a dinâmica política e institucional por trás desse 

ganho de autonomia.  A extensão do domínio urbano sobre o campo enfraquece 

sensivelmente a partir da formação dos estados regionais do século XV: no momento 

em que a jurisdição da Sereníssima sobre a terraferma alcança uma maior estabilidade, 

os condados afastam-se da esfera de influência do capoluogo de Pádua, e conquistam 

um peso crescente no diálogo direto com o poder central veneziano.  

 Em termos institucionais o diálogo entre os condados paduanos e a Sereníssima 

se estruturava em torno de dois eixos principais. Por um lado, havia o personagem do 

podestà, patrício veneziano eleito pelo Maggior Consiglio, cuja incumbência era 

presidir as atividades das assembléias do condado. O podestà ainda administrava a 

justiça na região, e sua margem de discricionariedade variava de acordo com o grau de 

autonomia da aldeia.  Por outro lado, havia os corpi territoriali, instituições rurais com 

funções de administração e representação.  

 A contrapartida do empreendimento da Dominante de consolidar-se na 

terraferma foi o protagonismo dos componentes mais ativos e dinâmicos do território 

rural. Tendo sido aberto um canal viável de mediação e diálogo entre os corpi e os 

podestà, os aldeões, contrariando todo um imaginário que os veicula como submissos e 
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apáticos, avançam e reivindicam variadas e múltiplas requisições: maior ou plena 

autonomia jurisdicional, deliberação nos registros das listas das taxas ficais, reformas 

nas repartições de impostos e participação no recolhimento dos mesmos, etc.
27

 Os 

empobrecidos nobres venezianos, muitos deles envolvidos no jogo da especulação 

fundiária, reagem imediatamente, e as tensões se aprofundam.  

 Eis uma informação capaz de tornar ainda mais difícil o reconhecimento do 

lugar de Angelo Beolco em meio às querelas que dividiam proprietários citadinos e 

camponeses: é provável que o mesmo tenha praticado a usura rurale. Vimos como o 

século XVI assiste a um aumento nos investimentos fundiários. Em razão desse 

aumento cresce a demanda por essa modalidade de crédito, por parte de um grupo 

envolvido com os negócios agrícolas que se encontrava bastante debilitado 

economicamente. Ruzante, no entanto, entendia que a prática da usura servia ao 

propósito de tornar o trabalho e as condições de vida dos vilãos melhores, não 

constituindo uma forma de exploração. 
28

 Ao longo do trabalho apresentaremos outros 

indícios das atitudes do mesmo em relação aos vilãos da terraferma, seja em âmbito dos 

negócios geridos pelo próprio, enquanto fator cornariano, seja em suas atuações e 

performances teatrais. Veremos que não será nada fácil esclarecer as atitudes de 

Ruzante para com esse grupo social.      

 Ainda assim, podemos estar seguros de que Ruzante se mostrou sensível às 

mudanças históricas que forçavam uma desestruturação naquele equilíbrio profundo 

entre as forças sociais da cidade e do condado. Na Prima Orazione, ao pôr um 

contadino a solicitar, diante do vescovo de Pádua, Marco Cornaro, novas leis que 

pudessem ser também vantajosas aos homens da vila, e que pudessem promover a 

igualdade entre a cidade e o campo, Ruzante integra sem fissuras realismo e utopia, o 

que indica simultaneamente uma profunda intuição acerca da real conjuntura social da 

sua região e uma percepção aguda de tratar-se de um contexto marcado por tensões que 

poderiam levar a mudanças profundas.
29

 Vejamos alguns trechos da Prima Orazione em 

que é possível perceber o entrelaçar harmônico no discurso ruzantiano entre uma 
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percepção realista da tensão cidade/campo e uma idealização utópica que mira a 

igualdade entre cittadini e contadini: 

 La settima legge è che c’è un gran canchero di inimicizia e di malevolenza tra noi contadini delle 

ville e i cittadini di Padova, che ci mangiamo il cuore tutto il giorno e per questo ci travagliamo 

(...) Essi dicono a noi contadini villani, marassi, ranocchi; e noi diciamo a loro cacarelli, usurai, 

mangia-sangue di poveritti. Vorremo dunque (poichè, come ho già detto, siamo noi dalla parte di 

sotto) che accomodaste queste differenze, e faceste che fossimo una medesima cosa. Vogliamo 

perciò che voi ci facciate questa legge, che ogni uomo di villa possa prendere quattro mogli, e che 

ogni donna di villa possa prendere quattro mariti (...) E in questo modo  saremo tutti una medesima 

cosa, e non ci sarà piì invidia e inimicizia (...) (ZORZI, Ludovico apud FAVARETTO, Lorena, 

2005) 

 Antes de finalizar este capítulo que pretendeu, antes de tudo, levantar algumas 

problemáticas implicadas na compreensão histórica da representação do elemento vilão, 

gostaríamos de complementar e contrapor o quadro teórico com a perspectiva de mais 

um historiador, Jacques Le Goff. E aproveitando a sua inserção em nossa análise, parto 

exatamente das suas considerações para efetuar uma crítica necessária ao paradigma 

historiográfico no qual se insere a obra magistral de Duby. Não podemos esquecer que 

Duby, em As três ordens, operou substancialmente ao nível das mentalidades, ou ao 

menos, conduziu o seu problema acerca das práticas ideológicas e da reprodução do 

imaginário das ordens sem afastar-se demais de uma “superestrutura cultural” 
30

. A 

teoria historiográfica subseqüente repensou essa noção de mentalidade. Le Goff, por 

exemplo, reconhece a contribuição dessa noção para a introdução de “grandes matizes 

na história das idéias” 
31

, mas aponta, em uma fase posterior do seu itinerário 

intelectual, para uma perspectiva de análise diferente, na qual importa estudar “como 

tomam forma, no espírito e nos comportamentos do homem comum, as idéias, os 

conceitos” 
32

.  Para tanto, o historiador sugere como um bom caminho para se conhecer 

as imagens, formas e sentidos do pensamento de uma determinada sociedade no tempo, 

uma história dos valores.
33

 Haveria, portanto, conexões íntimas entre as mudanças ao 

nível do “aparato cognitivo” de um agrupamento social, e as mudanças no circuito das 

relações sociais, expressas em atitudes, comportamentos, etc. Posto assim o problema, 
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Le Goff pensa a Idade Média como uma extensão cultural, e atribui a essa extensão um 

conjunto particular de valores que só começam a perder efetividade na segunda metade 

do século XVIII 
34

. A Idade Média para o historiador é de uma “longa duração na 

história, mas um período de elaboração, de construção do mundo moderno”. 
35

  

 O nosso estudo das representações vilãs na obra de Ruzante compreende o 

questionamento do Renascimento do século XVI, na Europa ocidental, enquanto ruptura 

com a ordem de valores e sensibilidades característica da Idade Média. Seguindo a 

proposta de Le Goff, percebemos a Idade Média avançar para o século XVI 
36

, 

marcando-o em diferentes campos da vida social. Podemos nos referir a uma economia 

rural transformada por novas técnicas e investimentos, mas permanecendo dependente 

da fragilidade das máquinas e incapaz de afastar o risco das grandes fomes coletivas, 

como a de 1528-29, deflagrada nos campos da região do Vêneto, e tematizada em uma 

das peças de Ruzante. É possível pensar a atividade política no século XVI ainda 

fortemente dominada pelas aristocracias e a vida cultural das cidades permeada pelos 

padrões nobres e corteses de sociabilidade, apesar das investidas crescentes da 

burguesia, que em muitas cidades da Europa ocidental não chega a conquistar o poder. 

Esse é certamente o caso de Veneza. Ainda que a nobreza veneziana amargasse no 

referido século uma deterioração de suas fortunas, permaneceu como o elemento-chave 

da vida política da cidade lagunar. Veremos o quanto o panorama artístico e cultural 

veneziano atravessa o período fortemente impregnado do padrão de gosto aristocrático-

cortesão. Ruzante marcou presença na cena teatral veneziana, assim como dialogou com 

os seus principais articuladores, entre eles, os jovens nobres das companhias delle 

Calze.  

 Contemplaremos na pesquisa apenas uma fração desse universo de construções e 

lógicas sociais medievais “prolongadas” século XVI adentro: as representações de 

villania, particularmente aquelas presentes na obra e vida ruzantianas. Tais 

representações integram um conjunto de valores e referências medievais, conjunto ainda 

estruturante no século XVI e reestruturado segundo uma nova ordem de conceitos e 

sentidos, tais como aqueles propostos pelo humanismo renascentista. De todo modo, é 

possível pensar as representações vilãs como ainda fortemente implicadas na 
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estruturação dos sentidos de existência e de identidade social dos grupos sociais da 

primeira metade do século XVI. 
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   Capítulo II – Biografia de Angelo Beolco 

 

 Iniciaremos o capítulo apresentando os antecedentes familiares reveladores da 

aproximação da família Beolco de intelectuais e homens de cultura dominantes no 

universo paduano. Assim procedemos por pensarmos, de acordo com Nobert Elias, na 

trajetória dos indivíduos em termos das relações estabelecidas com outros. No fundo, 

aquilo que é particular, próprio de um indivíduo, é construído a partir da estrutura de 

suas relações e dependências, sendo essa estrutura específica de sua sociedade. 
37

 Se 

considerarmos então a existencial social de Ruzante a partir de sua inserção em uma 

sociedade cujos princípios são aqueles da sociedade de corte, teremos ainda mais razões 

em atentar para a posição que o mesmo ocupa na hierarquia das condições
38

, o que 

certamente influencia na formação de sua rede de relações e dependências.  

 Assim que nasce, o indivíduo já se encontra inserido em um “complexo 

funcional de estrutura bem definida” 
39

, com o qual não se rompe facilmente, e a partir 

do qual o indivíduo deve moldar-se. Tal complexo, no qual o indivíduo está inserido, 

pode também ser pensando como um “tecido de relações móveis que a essa altura já se 

precipitaram nele como seu caráter pessoal” 
40

. Logo, para compreender a singularidade 

e a historicidade de um personagem histórico, devemos partir da história de suas 

relações e dependências.  

 A origem familiar do paduano Angelo Beolco é milanesa. O avô de Ruzante, 

Lazzaro Beolco, mercador de tecidos milanês, se muda para Pádua por volta da metade 

do século XV. Em pouco tempo, torna-se um mercador ativo nas praças de Vicenza, 

Pádua e Veneza.  O comércio de tecidos foi ocasião não só de estabelecimento de 

sociedades comerciais, como também de relações matrimoniais. Membros da família 

Beolco e da família Isella, também de mercadores milaneses, contraem matrimônios 

entre si. Conforme se estabelecem nos mercados da região do vêneto e passam a 

enriquecer, os Beolco e os Isella começam a adquirir terras na região de Pernumia.  

Entrevemos nessas aquisições um dos motivos da ligação próxima e afetuosa de 
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Ruzante por essa região. A paisagem campestre de Pernumia é descrita apuradamente 

por ele em suas peças, nas quais abundam elementos referencias de tom familiar.
41

  

 Conforme assinalamos na introdução, a literatura italiana por muito tempo 

identificou Ruzante como um ator pobre, inculto e de modos vulgares.  Interessa-nos 

desconstruir essa imagem distorcida do autor, de modo a aproximá-lo tanto dos debates 

filosóficos animados pelos intelectuais da Universidade de Pádua, ao qual o autor teve 

acesso, quanto do universo de autores teatrais italianos versados nas estruturas formais 

do teatro latino clássico, pois esses debates e essas estruturas repercutem nas suas obras 

teatrais. Quando formos tratar particularmente das obras de Ruzante, indicaremos 

elementos cênicos de alguns dos seus textos que o legitimam como um autor que 

freqüentava os autores clássicos. Ou seja, não é possível definir Angelo Beolco como 

um homem inculto – em relação à cultura clássica - e ignorante – dos cânones do teatro 

clássico -, uma vez que encontramos nas suas peças apropriações criativas do discurso 

filosófico humanista e das técnicas e temáticas do teatro clássico. A biografia de Sambin 

sobre Beolco, preparada com o aporte de documentação inédita e escrita com uma 

cuidadosa investigação arquivística, reformulou questões controversas sobre a vida do 

autor, e reforçou a interpretação segundo a qual Ruzante foi um burguês culto.  

 Das interpretações arquivísticas apresentados por Sambin importa, 

primeiramente, aquela na qual o historiador assinala a entrada, para família de 

mercadores Beolco e Isella, de um homem do ambiente universitário. Margherita Isella, 

neta acquisita de Lazzaro Beolco casa-se com Simone di Pietro Marini, conhecido 

como Simone Estense, pois era da região de Este.
42

 

 Uma segunda informação apresentada por Sambin nos interesse 

substancialmente: Lazzaro Beolco, além de se dedicar ao comércio de tecidos e à 

aquisição de terras, esteve envolvido em negócios tipográficos. Citemos alguns indícios 

reunidos pelo historiador: juntamente com o mestre em gramática Pellegrino Sillano, de 

Lucca, Lazzaro investe na publicação da obra Vite de Plutarco, em Veneza; Lazzaro 

cede, na forma de empréstimo, uma máquina impressora aos tipógrafos Ercole da Busca 
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e Bonino da Ragusa; Sambin localiza duas declarações de débito à Lazzaro em 1478, 

sendo os devedores dois destacados tipógrafos holandeses que possuiam seus negócios 

em Pádua, Federico fu Giovanni e Niccolò fu Pietro. A atividade tipografica iniciada 

por Lazzaro ganha continuidade com os seus filhos, Giovanni e Giacomo Beolco, pai e 

tio de Ruzante. Em 1492, Melchiorre, filho ilegítimo de Lazzaro , é declarado pelos 

seus dois irmãos procurador, responsável por receber um pagamento de ser Thomasio 

Allexandia e ser Rainaldo Dovimagis, ambos “librorum stampatoribus et in 

presentiarum Venetiis comorantibus”. 
43

 

 Por último, ainda sobre os negócios de Lazzaro ligados à arte da tipografia, vale 

citar a declaração de 1477 da venda de livros - “certorum voluminum librorum” – a um 

importante estudioso da jurisprudência, Pietro Francesco Tommasi fu Gioacchino de 

Ravenna. Esse não foi o único negócio a mobilizá-los. Francesco Tommasi demanda 

empréstimos em espécie ao rico mercador. A estabilidade da relação comercial entre os 

dois em parte se confirma quando vemos a relação agregar mais um membro da família 

de Tomassi, sua sogra, sólida proprietária de terras, e ser levada a diante pelos 

descendentes das duas famílias. De fato, em 1478 e 1492, Giovanni Francesco e 

Giovanni Giacomo, pai e tio de Ruzante,  adquirem dos Tommasi terras na região de 

Este. No caso dessa região, dois são os motivos então que ligam a família Beolco a ela: 

a parentela com o jurista Simone Estense – natural de Este – e a sólida relação comercial 

com os Tommasi, possuidores de terras na região.
44

 As regiões de Pernumia e de Este 

são lugares ruzantianos por excelência, pano de fundo campestre  ricamente detalhado 

de algumas de suas peças. Importa-nos reunir indícios que aproximem Ruzante dessas 

duas regiões, das quais vêm os seus personagens vilãos e onde transcorrem suas 

estórias, de modo a buscar estabelecer em que medida as descrições e caracterizações 

compostas pelo autor, provêm de um contato doméstico em relação a essas terras. 

Sambin nos apresenta em seu livro a transcrição de um contrato de aluguel de terras 

(1514) pertencentes ao pai e tio de Ruzante. Chamam atenção as inúmeras e sufocantes 

cláusulas que o compõem. De fato, as motivações e interesses por trás de um tal 

contrato provêm, como nos diz Sambin, do apetite desmesurado pela “roba”, em 

completo descaso pela condição famélica dos camponeses. O estudo da documentação 

referente às aquisições de terras dos Beolco nos permitem “riconoscere come il Ruzante, 
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uomo e artista, sia saldamente inserito nella trama ambientale padovana conquistata 

palmo a palmo della fervida atività degli ascendenti: nonno, padre e zio” 
45

.  

 Uma vez tendo apresentado uma breve biografia de Lazzaro, avô de Ruzante, 

passaremos a tratar do seu pai, Giovanni Beolco. A valiosa herança de Lazzaro foi 

dividida entre Giovanni e seu irmão Giacomo, tio do nosso autor, tendo sido excluído 

Melchiorre, por ser ilegítimo.
46

 Em um bom momento, voltaremos ao assunto, pois 

Ruzante também foi filho ilegítimo, assim como, por exemplo o grande humanista 

Erasmo de Rotterdam, tendo inclusive exposto idéias interessantes sobre a questão em 

seus escritos. De todo modo, ainda que na condição de filho ilegítimo, Ruzante pôde 

crescer num ambiente familiar rico e culto. 
47

 

 Giovanni Francesco primeiramente laureou-se em arte na Universidade de 

Pádua, em 1485. Estava presente, na cerimônia de coroamento do título, entre notáveis 

professores, Simone da Este. Como havíamos visto, o jurista passara a fazer parte da 

família Beolco e Isella, e podemos imaginar o quanto Giovanni foi incentivado por ele. 

Cerca de trinta anos depois o pai de Ruzante se laureou em medicina. Como podemos 

perceber, Giovanni Francesco passou boa parte de sua vida em contato com o mundo 

universitário. Foram quase quarenta anos de convivência com o universo intelectual 

paduano: primeiro como estudante, até os 25 anos quando torna-se doutor em arte, e, em 

seguida, prossegue como doutor e estudante, alcançando o doutoramento em medicina 

na idade de 53. De acordo com as investigações arquivísticas de Sambin, Giovanni 

aparece com o título de “artium et medicine doctor” pela primeira vez nos documentos, 

no ano de 1513. Sambin reune, ainda, documentos nos quais entrevemos um Giovanni, 

doutor em arte e, em seguida, em medicina, ativo nos assuntos da universidade: é 

agregado ao Collegio dei Médici e artisti, ao menos desde 1493; tornou-se reitor pelo 

menos duas vezes, em 1500 e 1513-14; e esteve presente, no período de 1493 a 1496, 

em pelo menos 16 reuniões do Collegio. Portanto, é possível afirmar que o pai de 

Ruzante manteve, durante um período longo de sua vida, contato e familiaridade com os 
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professores da Universidade de Pádua. Alguns desses professores bastante notáveis, 

como Bernadino Speroni, presente em algumas das reuniões nas quais Giovanni 

também compareceu. É bastante significativo que Giovanni tenha escolhido Bernadino 

Speroni como seu executor testamentário, indicando como os dois possuíam algum tipo 

de vínculo afetuoso ou, ao menos, respeitosa consideração . E mais significatico ainda é 

perceber como essa amizade entre pais doutores alcança uma extensão na amizade entre 

filhos escritores: Angelo  e Sperone.
48

         

 De acordo com o que relatamos sobre a vida do avô e pai de Ruzante, podemos 

estar seguros de que Angelo Beolco pôde crescer em um ambiente familiar 

intelectualizado e abastado. O avô, o pai e o tio de Ruzante, como vimos, acumularam 

terras ao longo de suas vidas, e o pai de Angelo doutorou-se, e manteve por boa parte de 

sua vida relações com o mundo da universidade.  

 Uma vez então apresentados avô e pai, passamos então ao próprio, Angelo 

Beolco.  Este, em uma de suas comédias, Anconitana, se auto-declara “Ruzante”, e esse 

será seu nome artístico. E o mesmo explica o motivo. “Ruzante” porque “ruzzavo”. E 

com isso podemos entender zombar junto aos animais, lamentar-se com eles 

expressando ladainhas incompreensíveis e, ainda, conforme um juízo de matiz 

acusatória tradicionalmente imputado aos camponeses, copular com os animais.
49

 

 De acordo com a tradição crítica surgida em 1560, com o historiador da cidade 

paduana e dos seus personagens eminentes, Bernardino Scardeone, Ruzante teria 

nascido em 1502. Esse ano aparece na epígrafe do seu túmulo na Igreja de S. Daniele. A 

dificuldade em se estabelecer o ano de nascimento do autor é grande, e uma das 

explicações possíveis é ter Angelo Beolco nascido antes do Concílio de Trento, a partir 

do qual tornou-se obrigatório o registro batismal. No entanto, pesquisadores munidos de 

documentação inédita, tais como atos notariais de testemunho e de compra e venda de 

cavalos, buscam antecipar o ano de nascimento de Ruzante para em torno de 1494 
50

.  

No que diz respeito ao seu falecimento, sabemos que Beolco morreu inesperadamente 
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em um acidente, em 17 de março de 1542, então com uns quarenta anos, na casa no 

nobre Giovanni Cornaro, enquanto preparava uma récita da tragédia Canace, de 

Sperone Speroni, para a Accademia degli Infiammati. 
51

 

 Sabemos que Angelo Beolco administrou parte do patrimônio fundiário da 

família e de outras terras foi arrendatário, empenhando-se diretamente na condução dos 

seus negócios. 
52

 Trata-se de mais um indício que nos afasta do homem de moral 

desregulada e modos vulgares, e nos faz considerar Ruzante um burguês, e mais, um 

burguês diligente nos seus negócios.   

 Ruzante manteve durante toda vida uma relação próxima com o intelectualizado 

patrício veneziano Alvise Cornaro (1477-1566) radicado em Pádua. Beolco exerceu 

funções de procurador do patrício em negócios de aquisição de terras – inclusive de 

camponeses abatidos pela terrível carestia de 1529 – e tornou-se o seu consultor teatral 

exclusivo.
53

 Alvise Cornaro amargava certos desacordos no seu trato com o grupo 

dirigente da aristocracia veneziana. Decidiu-se por deixar Veneza, optando por uma 

espécie de “exílio voluntário” em Pádua, onde construiu para si um palácio que 

reproduzia, em miniatura, uma pequena corte renascentista.
54

 Alvise Cornaro tornou o 

seu palácio um locus referencial para a cultura universitária da época, promovendo, em 

suas dependências, encontros entre estudiosos das ciências, literários e artistas. Sendo 

Ruzante amigo e protegido do patrício, participou dos encontros desses intelectuais e 

beneficiou-se dos fecundos debates promovidos por eles. 
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Capítulo III – A obra teatral ruzantiana e o seu campo histórico-cultural 

 

III. I - Apresentação da obra teatral ruzantiana 

 O conjunto da obra de Ruzante é composto por sete textos: La Pastoral e La 

Betía, peças escritas em verso, Moscheta, Fiorina, Piovana, Vaccaria e Anconitana, 

escritas de acordo com os cânones da comédia clássica, Parlamento, Bilora e Dialogo 

facetissimo e ridiculosissimo são os três diálogos e, por fim, as duas orações, Prima e 

Seconda Orazioni. Podemos incorporar, ainda, a carta escrita a um grande amigo e 

companheiro na arte, a Lettera all’Alvarotto, nove canções e um soneto. É importante 

lembrar que não há um consenso entre os críticos a respeito da descrição desse conjunto 

de obras. Há controvérsias relacionadas ainda à cronologia de determinadas peças, 

podendo as opiniões divergir em até mesmo uma década, como é o caso de Anconitana. 

 Comecemos pelos diálogos. O diálogo Parlamento de Ruzante che iera vegnù de 

campo é considerado, pelos críticos literários italianos, a obra prima de Ruzante. 

Parlamento foi seguramente apresentado pelo ator paduano, acompanhado de Alvise 

Cornaro, na Villa di Fosson em Polesine, em 1529. Mais adiante trataremos de outras 

possíveis récitas. Nesse diálogo, um vilão tornado soldado, regressa assolado de uma 

guerra na qual esteve disposto a prestar fidelidade ao seu governo, e conta a sua trágica 

experiência. Tal inclinação do camponês, mobilizado pela defesa do Estado soberano ao 

qual se encontrava sob jurisdição, é digna de atenção. O diálogo apresenta algumas 

ressonâncias com a dolorosa experiência do cerco e tomada de Pádua, em 1508, pela 

Liga de Cambraia. 
55

 A seqüência de guerras territoriais entre a república veneziana e a 

Liga, na qual Veneza acaba por perder parte considerável dos seus domínios na região 

do Vêneto, pode ser considerado um evento notável para a compreensão dos contornos 

diferenciados da relação entre o grupo nobre veneziano e os camponeses da terraferma. 

Enquanto outros Estados “italianos”, como Florença e Milão, não ousam pôr armas nas 
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mãos dos seus próprios súditos para que os defendam, Veneza assiste à “fidelidade” 
56

 

dos camponeses da terraferma, correndo em auxílio de “San Marco”, como se vê no 

diálogo de Ruzante 
57

. Tal interação só pode ser devidamente compreendida se 

atentarmos para a situação em que o patriciado veneziano, concentrado boa parte dele, 

na primeira metade do século XVI, nos negócios de comércio e armas – marinha -, 

sendo poucos os que se dedicavam às atividades ligadas à posse fundiária, ao 

posicionarem-se como mediadores entre os camponeses e os proprietários de terra da 

terraferma, acabam por mostrar-se aos primeiros como “os portadores da ordem, da 

justiça imparcial e da proteção”, quando buscam impor aos segundos o domínio do 

Estado veneziano. 
58

  

 Ainda que houvesse por parte dos camponeses disposição para enfrentar a 

guerra, fica manifesta, ao longo do falatório do soldado, a vontade de se comunicar i 

contrasti insolubile tra mondo contadino e mondo del potere 
59

. No quarto capítulo 

voltaremos a esse importante diálogo de Ruzante, e buscaremos compreender a sua 

linguagem explosiva e caracterização crítica dos modos de agir e pensar dos 

camponeses a partir de uma digamos, vocação ruzantiana para abordagens “anti-

estéticas”, dessa vez em relação ao programa civilizatório dos humanistas.  

 Bilora, escrito em 1530, no dialeto paduano significa “deslealdade”, “intriga 

fatal”. Nesse diálogo, o camponês Bilora empreende uma trágica tentativa de regatar sua 

esposa, fugida para cidade de Veneza, onde vivia com um velho e rico mercador. O 

desfecho da estória sugere a impossibilidade de entendimento entre os rivais: Bilora 

assassina o mercador. Bonino acrescenta que este homicídio pode ser tido o único 

ocorrido nas comédias do século XVI. 
60

 

 Alguns críticos argumentam que os dois diálogos “maiores” de Ruzante, 

Parlamento e Bilora, teriam sido representados em Veneza, diante de um seleto e 

refinado público. Não podemos esquecer, contudo, que a trama em Bilora se conclui 

com o assassinato de um velho e rico mercador veneziano, podendo, portanto, a sua 
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récita em Veneza suscitar hostilidades e ressentimentos. Há outro elemento digno de 

atenção: Battista Castagnola, o intérprete para quem foi criado o personagem Bilora, 

esteve preso em Veneza de 1509 a 1515, após a reconquista da cidade de Pádua. 

Battista, assim como Ruzante, frequentava o palácio de Alvise Cornaro, e como vimos, 

o patrício amargava relações conflituosas com a elite política da cidade lagunar, tendo 

por conta disso se mudado para Pádua. Ainda que pareça equivocada a idéia desses dois 

diálogos ruzantianos, permeados como são por elementos antivenezianos, terem sido 

representados em Veneza, abre-se, contudo, uma perspectiva de análise que atente para 

o possível conteúdo político presente neles. 
61

 

 O Dialogo facetissimo e ridiculosissimo trata, assim como Parlamento e Bilora, 

da difícil vida do camponês. Esse diálogo é apresentado na Villa di Fosson em 

dezembro de 1528, na mesma ocasião da encenação de Parlamento. Semenzato cita 

como prova os dizeres da legenda presente no primeiro exemplar impresso do Dialogo 

facetissimo: “encenado a Fosson por ocasião da caça do ano da carestia de 1528”.
62

 A 

Vila de Fosson estava situada no território de Loreo, no baixo Polesine. Acredita-se que 

o canal do centro urbano de Loreo era tido, no século XV, como uma referência para se 

percorrer e adentrar a floresta com segurança. Nessa Vila de Fosson, Alvise Cornaro 

possuía una stantia comoda alla chacia, et ogni anno per molti anni andò a fare tal 

chacia 
63

. De fato, o Dialogo facetissimo é a representação teatral da fome campesina 

em tempos de carestia. Contudo, especialmente nesta obra, é possível suspeitar que por 

trás dos personagens de camponeses famintos, impregnados dos principais estereótipos 

associados à representação do vilão, há a intenção do fattore e uomo di teatro Ruzante 

de prestigiar a política agrícola do seu mecenas e protetor, Alvise Cornaro. É digna de 

atenção, aliás, a língua falada por esses camponeses na peça, o italiano, e não um 

dialeto, como de costume em boa parte das obras do autor.  Podemos supor que Ruzante 
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teria julgado mais adequado anunciar o programa agrícola e a utopia do seu mecenas em 

italiano, uma vez que a sua  traduação para um dialeto, para uma língua “vulgar”, 

poderia ser interpretada como uma privação de dignidade. No que diz respeito à forma, 

trata-se de uma obra ao que tudo indica “ocasional”, na qual não localizamos a atenção 

de Ruzante para com os cânones da comédia regular. Antes, estamos falando de um 

diálogo estruturalmente “frouxo”, no qual nosso autor simplesmente deposita um fundo 

teatral. O Dialogo facesissimo foi representado pelo autor na estância de caça de 

Cornaro, diante de uma platéia delimitadíssima, uma ristretta corte, com uma 

identidade de grupo precisa, logo dispensava qualquer iniciação mais elaborada ao 

projeto cornariano. Mesmo o nome do diálogo, facetissimo e ridiculosissimo, não é 

atribuído ao próprio Ruzante, e nem mesmo veio à época de criação e encenação do 

mesmo. O título aparece apenas por ocasião da publicação do texto, dez anos depois da 

morte de Beolco.  O que fica patente é a quase completa identificação, perceptível no 

caso do Dialogo facetissimo, entre o Ruzante “fattore”cornariano, e o Ruzante homem 

do teatro, a serviço de seu mecenas e protetor.
64

 

 Em 1528, além de representar Parlamento e Dialogo facetissimo em Villa di 

Fosson, Ruzante representa uma primeira versão de Moscheta no teatro di Corte de 

Ferrara, para onde retorna em 24 de maio do ano seguinte, convidado como ator e 

músico.
65

 Moscheta é escrita logo após Parlamento e Bilora, e apresenta os mesmos 

temas atribuídos ao modo de vida camponês dos dois diálogos. Contudo, a comédia 

parece revelar ainda com maior crueza a condição primária dos personagens, entregues 

tão somente ao instinto da fome e do sexo. Em Moscheta Ruzante cria seus personagens 

de modo a preencher-lhes com toda a rudeza presente nos modos de agir e pensar 

atribuídos ao vilão.
66

 

 Em 1531 Ruzante inicia a criação de Fiorina, comédia em cinco atos, retomando 

o gênero da farsa matrimonial, o mariazzo. Tal gênero possui raízes profundas na parte 

norte da Itália, e particularmente em Pádua. Em Fiorina encontramos a mesma 

atribuição de rudeza ao jeito de ser do vilão, presentes nas outras peças do autor. 
67
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 Em Piovana e Vaccaria Ruzante demonstra maior fidelidade à estrutura 

canônica do teatro clássico. Piovana é inspirada em Rudens de Plauto. Suspeita-se que a 

peça apresentada em dez de fevereiro de 1532, em Ferrara, para o conde Ercole d’Este, 

tenha sido Piovana. Em Vaccaria Ruzante recupera Asinaria de Plauto. Foi 

representada pela primeira vez na casa de Alvise Cornaro, em Pádua, no dia vinte e 

cinco de fevereiro de 1533. 
68

 Entre 1534 e 1536 Ruzante escreve sua ultima comédia, 

Anconitana. 
69

 A datação para esta peça, como já foi mencionado, não é consensual 

entre os críticos. Adotamos uma entre outras possíveis. Nesta peça, especialmente, é 

possível perceber Ruzante como um autor que domina os cânones tanto da comédia 

clássica antiga quanto da moderna. No prólogo de Anconitana, o mesmo, através da fala 

do personagem do “Tempo” personificado, demonstra possuir, além de uma exigência 

de regularidade cênica, um rigoroso e maduro controle dos instrumentos dramáticos de 

tempo e espaço, e da relação entre eles na estrutura da comédia.  “Tempo”, em sua fala, 

estabelece uma relação entre o tempo que transcorrerá na dimensão cênica e o tempo 

mundano, aquele do rimanere del mundo (pôr do sol). Promete tornar o primeiro 

“vantajoso”, apesar da prontezza delle ore inescapável do segundo. 
70  

Tal domínio e 

experiência da passagem do tempo, em contexto de ação cênica, reaparecerão mais 

elaborados e ainda, projetados em um suporte, algum tempo depois, numa peça em 

Veneza. Os registros relatam o emprego de um pano no qual fora pintado o tempo, a 

partir da discriminação de “dia” e “noite” com a indicação das porções de horas 

contidas em cada um. O sol, por sua vez, fora lembrado e representado por uma bola de 

vidro cheia d'água.
71

 Os críticos que sugerem ser Anconitana uma das últimas peças 

escritas por Ruzante, concebem o conjunto de sua obra a partir de uma linha progressiva 

de elaboração e sofisticação do seu fazer teatral, cujo início seria marcado pelos 

empréstimos feitos pelo autor ao gênero do mariazzo, de raízes medievais. Tais críticos 

pensam as obras do autor a partir desse arco cronológico progressivo e coerente, mas 

que pode levar-nos a interpretações falaciosas. Devemos estar atentos, conforme nos 

alerta Bordieu, para quaisquer tentativas de dar sentido a uma trajetória biográfica, e no 

                                                           
68

  Ibidem 

 
69

  Cronologia in BUSI, Aldo. I dialogui del Ruzante. Milano: Mondadori. Edizione Oscar scrittori 

moderni, 2007.  

 
70

 VESCOVO, Primário. Op. Cit.  

71
 Ibidem  



  

35 
 

mesmo sentido, artística. É preciso reconhecer um processo como esse de conferir 

coerência e unidade a uma determinada vida e suas ações. 
72

  

 A estória da comédia em verso La Betía é uma intriga amorosa. Betía é 

rudemente cortejada por Zilio e Nale. Encontramos Ruzante tecendo a trama da sua 

comédia a partir do mariazzo, assim como fez em Fiorina. O autor, contudo, extrapola 

os recursos tradicionais da farsa, e a partir dela retrata um universo social particular 

atribuído ao mundo camponês. O texto de La Betía é perpassado por uma moral que 

imputa aos camponeses entregarem-se a “instintos sórdidos” e a “impulsos sexuais 

prepotentes”. A intriga amorosa não se resolve com um matrimônio, e sim com um 

acordo entre os três. Dessa forma reforça-se a moral que atribui ao “desregrado” modo 

de vida camponês a prática do comunismo sexual. Estão ainda presentes o drama da 

miséria e da fome, o medo da morte e a atração pelo inferno que cobra com castigos 

terríveis uma purificação sumária.
73

 Se quisermos iluminar ainda mais a operação 

simbólica realizada por Ruzante em La Betía, ao atribuir ao universo de vida camponês 

as características acima discutidas, podemos realizar um exercício de comparação entre 

o texto dessa comédia e a obra Gli Asolani (1505, data de publicação), de Pietro Bembo, 

por exemplo, calcada numa visão platônica do amor. Em Gli Asolani prevalece o 

sentimentalismo informado pelo platonismo de Bembo, levando o argumento de sua 

obra ao plano das uniões espirituais. Nada mais radicalmente oposto aos homens e 

mulheres em Betía, reduzidos à sua “primitiva” naturalidade. Essa contraposição por 

nós idealizada não deve, contudo, levar a crer que os autores referidos não dialogavam e 

se influenciavam no processo corrente da vida cultural. Bembo era parodiado no dialeto 

paduano de Ruzante. É possível mesmo identificar nos grosseiros Zilio e Nale 

caracterizações parodiadas dos personagens elegantes e vaidosos de Bembo, e também 

de Sannazzaro, grande expoente da poesia pastoral.   

 Em La Pastoral (1519-20) Ruzante trabalha com o gênero da égloga – comédia 

latina - rústica de forma parodiada, revertendo o expediente da “doçura arcádica” em 

elemento literário insuportável. 
74

 Trata-se, como veremos, de uma constante nas 

intenções de Ruzante em seus textos: subverter os gêneros então correntes, 
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reinventando-os a partir de propostas anti-estéticas. No que diz respeito à estrutura 

cênica, La Pastoral não possui divisões em atos, e a cenografia é tão somente feita de 

uma ambiência aberta e ampla, na qual os personagens assumem suas posições aos 

olhos da platéia, cobertos apenas pelas falas daqueles em evidência no momento da 

representação. Não faltaram interpretações, comprometidas com a perpetuação da 

imagem de Ruzante como ator inculto e de modos vulgares, interessadas em atribuir a 

esse despojamento cênico, motivos suficientes para imputar ao autor sensibilità 

retrospettiva e hábitos “arcaicos”, impregnados de referimentos à experiência teatral 

medieval.
75

 Certamente não se trata de negar a presença de motivos, representações e 

valores morais medievais na obra ruzantiana. Contudo, autores da commedia moderna 

volgare, mesmo os de cortes pioneiras e avançadas na elaboração do gênero, como as de 

Ferrara e cortes vizinhas , escreveram peças nas quais o espaço e o tempo são 

amplamente irrestritos e dilatados. Em síntese, é preferível tratar os traços de 

regularidade e irregulairidade enquanto características diferentes de gêneros teatrais 

contemporâneos do século XVI, e não enquanto indicadores cênicos de modelos mais 

ou menos evoluídos no tempo.
76

 Mais uma vez, trata-se de evitar interpretações que 

visam estabelecer uma unidade coerente e progressiva para o conjunto de obras de 

Ruzante. 

 As duas orações, Prima (1521) e Seconda Orazioni (1528), são oferecidas aos 

cardiais Marco e Francesco Cornaro. Enunciadas em tom de “manifesto”, oferecem os 

motivos norteadores da poética ruzantiana: il naturale è proposto como cardine nella 

vita e nell’arte, nel linguaggio e nei sentimenti. 
77

 Nas orações, prevalece, como 

podíamos esperar, o uso do dialeto como elemento-chave na composição dos tipos, uma 

vez que as expressões dialetais conferem sinais de referência de origem, remetendo, 

portanto, a uma “natureza”. 
78

 Há nas orações, ainda, a expressão de um Ruzante 

identificado com a paisagem natural, o que sugere uma experiência vívida do campo. 
79
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 As peças ligeiramente comentadas acima comunicam, respeitando suas 

diferenças, um universo social e cultural atribuídos ao vilão. É possível já identificar 

alguns traços do cafone ou camponês ruzantiano. Tanto o vilão de Parlamento quanto o 

de Bilora contestam em altos brados a guerra e a violência, contudo, na prática, o 

primeiro age com “a arrogância de um valentão briguento” – mesmo tendo fugido da 

guerra com “a astúcia de um covarde” -, e o segundo, num ataque irado, resolve sua rixa 

com um assassinato. 
80

  

 A Lettera all’Alvarotto, datada de seis de janeiro de 1536, é dedicada ao seu 

amigo Marcaurelio Alvarotto. Trata-se de uma “declaração de poética, feita como se 

tratasse de um sonho, e no qual é descrito o mito de Madonna Allegrezza” 
81

. Nessa 

carta, através da invocação do mito, Ruzante exalta um ideal de vida imbuída de uma 

alegria serena. Se contrapusermos a Lettera, encenada por Ruzante na forma de um 

monólogo, com os gêneros em desenvolvimento na época, particularmente a comédia de 

extração clássica, perceberemos o quanto nessa obra Ruzante se afasta de preocupações 

formais. E ao apresentar-se assim, somos convidados a compreender melhor, 

penetrando nos mitos e metáforas exaltados por Ruzante, idéias de matiz filosóficas que 

nortearam o seu pensamento a respeito de algumas questões. Na Lettera, assim como 

nas Orazioni, é possível identificar a natureza como elemento de orientação da poética 

ruzantiana, uma vez que Beolco tece, com grande familiaridade e desenvoltura, a 

dimensão rústica e conviviale do campo. 
82

 

 No que diz respeito às nove canções compostas por Beolco, cumpre observar 

como o mesmo, sem pôr de lado o tom popular que o caracteriza, se revela un delicato e 

raffinato petrarchista. 
83

 Considerando a obra teatral de Ruzante como um todo, é 

possível perceber que o autor, ao escrever sete comédias - duas em verso e cinco em 

prosa -, e três diálogos,  apropriou-se de todos os gêneros teatrais correntes em sua 

época. Contudo, tratou de desconstruir a estrutura canônica desses gêrenos, 
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“dessacralizando-os”, inserindo elementos seus de modo a produzir efeitos antiestéticos 

e, dessa forma, romper com a convenção teatral 
84

.      

 

III. II - O campo artístico: Pádua e Veneza da primeira metade do século XVI - Limites 

e possibilidades das representações vilãs no contexto festivo e cortesão da cidade do 

cinquecento. 

Trataremos, por hora, dos ambientes culturais no qual Ruzante se fez mais 

presente: as cidades de Pádua, Veneza e Ferrara, mais especificamente nos pátios e 

jardins das cortes e nos palácios dos nobres citadinos.   

O padrão de gosto aristocrático-cortesão é um ingrediente essencial da cena 

teatral Veneziana da primeira metade do século XVI, na qual Ruzante se fez presente 

com freqüência, como veremos mais adiante. Veneza gozava de uma imagem difundida 

por toda a Europa como a cidade de luxuosos e grandiosos espetáculos teatrais. Tal 

imagem requeria um enorme custo para ser mantida, e a República projetava e 

administrava com zelo a sua política de espetáculos. Em Veneza, A República exercia 

influência considerável na cena teatral privada ao distribuir concessões aos jovens 

nobres interessados em participar da organização de espetáculos na cidade.  O efeito 

dessa política foi a proliferação – isolada no conjunto das cidades da península itálica - , 

a partir do início do século XV, de organizações teatrais privadas dirigidas pela elite 

aristocrática jovem. A existência já consolidada dessas organizações, conhecidas como 

Companhias Della Calza, na cena teatral veneziana da primeira metade do seculo XVI, 

confere a essa mesma cena uma seletiva influência de matiz aristocrática, inexiste com 

tamanha determinação nas outras cidades italianas onde o governo era comunal ou não 

senhorial. Em um primeiro momento, tais companhias organizavam, e mesmo 

monopolizavam, a organização de cerimônias e festas na cidade, e de recepções oficiais. 

Passaram, em seguida, a financiar representações de comédias, apresentadas, de início, 

no original em latim e, depois, em traduções dialetizadas. Plauto e Terêncio são dois 

                                                           
84

 BONINO, Guido Davico. Op. Cit. 



  

39 
 

mestres latinos cujas peças foram representadas pelas Companhias Della Calza 
85

, e, 

como vimos, também por Ruzante .  

Os lugares teatrais comuns dessas manifestações culturais de matiz aristocrático-

cortesã são, como nos informam os cronistas Sanudo e Sansovino, as salas de recepção 

e os jardins dos palácios dos grandes patrícios. 
86

 Ruzante frequenta assiduamente esses 

lugares teatrais, marcando presença seja na Loggia 
87

 do patrício Cornaro, seu protetor e 

parceiro teatral, espaço destinado a “trattenimenti vocali e musicali” 
88

, seja como 

convidado, em outros palácios, dividindo o palco da festa com as Companhias della 

Calza. A principal documentação existente sobre as representações de Ruzante em 

Veneza está presente nos Diarii do cronista e homem de estado veneziano acima 

mencionado, Marin Sanudo. Há comentários sobre a atividade teatral de Ruzante que 

vão de 1520 a 1533, sendo, contudo, bastante difícil identidicar com exatidão a peça a 

que Sanudo está se referindo, execto em relação à Vaccaria 
89

.   

Sanudo registra que no dia 13 de fevereiro de 1520 Ruzante se encontra em 

Veneza, hospedado no palácio da família nobre Foscari, no Canal Grande. Ruzante é 

convidado a apresentar, junto dos Immortali, uma das Companhias della Calza, uma 

“commedia a la vilanesca”. A ocasião é uma festa oferecida a S. Simeon Piccolo por ter 

aderido à Companhia dos Marqueses de Mântua. De acordo com Sanudo: “...poi çenà, 

far una altra comedia a la vilanesca, la qual fece  uno nominato Ruzante, padoan, qual 

la vilan parla excelentissimamente” 
90

.  
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 Estudiosos acreditam que a comédia apresentada por Ruzante nesse dia, assim 

como três dias depois num outro palácio, possa tratar-se de uma primeira versão do 

Parlamento.  

 Em 1522 Ruzante participa como ator numa festa de outra Companhia delle 

Calza, a dos Giardinieri, no palácio dos Contarini – Ca’Contarini 
91

.  Novamente pela 

pena de Sanudo sabemos que em janeiro de 1523 apresenta uma comédia em Crociferi 

92
 - que será reapresentada no dia cinco de maio no Palácio Ducale, na festa de 

casamento do neto do doge, Antonio Grimani. Acredita-se que a comédia em questão 

seja um esboço de Betìa. 
93

 

 Já em 1524 Ruzante esteve em Veneza durante o Carnaval. Em 1525 Sanudo 

registra a presença do nosso ator na festa oferecida pela Companhia dos Trionfanti e 

ocorrida na Ca’ Ariana, no dia nove de fevereiro. Em sete de fevereiro de 1526 Ruzante 

realiza sua última apresentação em Veneza, na Ca’Trevistan. 
94

 

 Os lugares teatrais renascentistas são, por excelência, essas mesmas salas 

internas ou pátios da corte, e os palácios dos patrícios, nobreza citadina proveniente da 

nascente rica burguesia, nos quais Ruzante se faz presente como ator, e mesmo músico. 

Entrevemos nesses novos e seletivos espaços uma experiência social ligada ao teatro 

fundamentalmente diversa daquela encontrada na Idade Média. De fato, o teatro no 

Renascimento deixa de atender à comunidade reunida na piazza, para tornar-se um 

evento “privado”, patrocinado por nobres senhores e senhoras e realizado em suas 

luxuosas dependências, nas quais comparecem convidados selecionados, pertencentes, 

no mais, à cerchia íntima de nobres e leais servidores. O teatro renascentista, assim, 

torna-se privilégio de poucos, estando em mãos de uma elite cultural e política citadina 

interessada em suplantar definitivamente uma aristocracia feudal decadente, e, assim, 

redefinir e estabelecer uma nova ordem hierárquica compatível com os seus poderes e 

novas atribuições. Não é tão somente, aliás, a aristocracia feudal que se pretende 

subjugar. É toda uma sociedade medieval ruralizada fundada na campagna e, mais 

remotamente, no castelo. Portanto, não podemos deixar de pensar o teatro renascentista 

a partir dessa mudança significativa na sua função social: tendo deixado de pertencer à 
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comunidade, e tornando-se evento privado, o teatro cinquecentesco desponta em alguma 

medida como parte significativa de um projeto levado a cabo por uma elite cultural 

eminentemente urbana ávida por estabelecer a supremacia do seu modo de vida e a sua 

importância social e política. Torna-se compreensível, assim, o atraso na construção dos 

primeiros edifícios teatrais, ainda que o fascínio exercido pela tipologia teatral da 

Antiguidade Clássica estivesse presente. Em Ferrara, já a partir do último quinzenário 

do século XV, os Este promoviam representações das comédias de Plauto e Terêncio. E 

na mesma cidade, por volta de 1486-1500, Pellegrino Prisciani, figura ativa na cena 

teatral sob os auspícios de Ercole I, escreveu um tratado, o Spectacula, solicitando a 

criação de um teatro estável, “in muratura”. 
95

  

Os intelectuais humanistas desejavam ardentemente a construção de teatros 

estáveis nas cidades, pois, ao se debruçarem sobre a leitura dos clássicos, descobriram 

uma função social do teatro diferente daquela mobilizada pela aristocracia urbana, que 

imprimiu ao teatro a marca da sua classe. O teatro na Antiguidade, como perceberam os 

humanistas, proporcionava a uma comunidade ampla, para além das diferenças sociais, 

um elemento de coesão e identidade. Assim, o projeto de construção de edifícios teatrais 

que pudessem congregar a comunidade citadina passou a ser visado pelos humanistas 

como um meio eficaz de estimular um novo padrão de civilidade e ordem social, pois 

nesses teatros seriam propagados para todo o corpo social os altos valores da humanitas. 

Entretanto, as representações por quase todo o século XVI teriam lugar nas 

dependências reais e nobres, e eventualmente, em ocasiões festivas e recepções, em 

teatros provisórios montados exclusivamente para esses fins. Somente em 1585 é 

inaugurado o primeiro teatro estável, o Teatro Olímpico de Vicenza, e, em 1588, o 

Teatro Olímpico de Sabbioneta. Contudo, de todo modo, surpreende que a elite urbana 

tenha conseguido manter o monopólio teatral por tanto tempo. 
96

   

 É altamente significativa, levando em conta esse monopólio da cena teatral 

exercida pela elite urbana, a mudança sem precedentes na estrutura da cenografia do 

teatro renascentista. As cenas passam predominantemente a indicar uma cidade 

indeterminada, em prospectiva. Trata-se de um modelo de cidade ideal, perfeitamente 

organizada em torno de um ponto central, que coincide com o centro do poder, ou seja, 
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com a morada e olhos do príncipe. Assim sendo, o que os nobres citadinos vêem nessa 

cenografia urbana ideal das peças representadas em suas dependências é a ordem a 

estabilidade da cidade real que cabe a eles dominar e reger. Atentemos para essa 

condição peculiar do teatro renascentista: o príncipe e o seu restrito círculo de nobres 

despontam como centro ordenador tanto da cidade como do espetáculo 
97

 O contraponto 

que se pretende marcar entre essa cidade ideal, simétrica, proporcional, de inspiração 

geométrica, tal como representada por Piero della Francesca (1470), e as cidades 

medievais, feitas de uma confusão de vielas que desembocam na Igreja com centro, é 

bastante evidente. Contudo, a representação sugerida e desejada não corresponde de 

modo algum à fragilidade dos limites entre esses dois modelos de cidade.  Atentemos 

para um detalhe sutil registrado por um cronista a respeito da cenografia na 

representação de Eunuchus de Terêncio, em Ferrara no ano de 1499: un muri con merli 

dipinti. Um cinturão murado que não responde apenas ao objetivo prático de esconder o 

suporte em madeira que sustenta o palco, mas sugere os limites da cidade de Ferrara que 

“sta in mezzo alle due correnti, quela medievale ormai in declinio e quella 

rinascimentale no ancora chiaramente formulata”. 
98

     

O ambiente festivo e cultural cinquecentesco, predominante nas cidades do 

centro e norte da península itálica, apresenta algumas especificidades próprias que 

precisam ser entendidas, uma vez que o teatro renascentista, no qual encontra-se 

inserida a participação ruzantiana, provou ter sido uma experiência sócio-cultural vivida 

pelos contemporâneos como fazendo parte dessa experiência maior, a festa. As 

representações teatrais eram momentos de um complexo festivo que previa, ainda, 

banquetes, danças, bailes, apresentações musicais, mímicas, mascaradas, torneios, etc. 

As próprias peças, aliás, não eram representadas sem a interrupção de uma série de 

intermezzi - breves perfomances que ocupam os intervalos entre duas cenas e também 

entre duas peças. Os temas dos intermezzi eram variadíssimos: os innamorati latinos, 

monstros e magos, animais e caçadores, etc. Neles encontramos mímicos e bufões 

ricamente caracterizados de mouros, turcos, divindades pagãs, etc. Tais performances 

fantasiosas acabavam por torrnar-se o centro da atenção dos espectadores, devido à 

visão espetacular que ofereciam, uma vez que apresentavam um potencial icástico e 

cenotécnico nada desprezíveis.  A festa principesca como um todo, aliás, era feita da 
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mais exigente exibição de todo o luxo possível. A característica principal da festa da 

corte e dos palácios é o desperdício, ou seja, a afirmação da potência de dissipação. 
99

 

Marcel Mauss depara-se com uma atitude semelhante ao estudar o potlach, uma das 

formas do sistema de prestações totais 
100

, praticado por duas tribos – Tlingit e Haïda – 

da região do noroeste americano. Segundo Mauss, no potlach que significa “nutrir”, 

“consumir”, as riquezas acumuladas são suntuariamente destruídas pelo chefe. O ritual 

assume um forte caráter agonístico, pois é através da destruição das riquezas que os 

nobres em disputa medem-se e estabelecem uma hierarquia entre eles. Mauss sugere 

pesquisas que apontam para a ocorrência de um número considerável de atividades 

intermediárias em relação ao potlach, nas quais há o sentido de emulação a partir da 

destruição de riquezas. 
101

 Thorstein Veblen, por sua vez, em seu clássico estudo a 

respeito das classes ociosas
102

, admite que as suas festas e divertimentos, ainda que 

sejam oferecidas para corresponder às necessidades sociais de recreio e convívio, não 

deixam de corresponder também ao desejo de se estabelecer comparações quanto ao 

consumo conspícuo. Pois o exercício dessa notável e distinta modalidade de consumo é, 

para o nobre ocioso, instrumento de respeitabilidade e requisito de sua dignidade. 

Assim, o nobre, dono de uma riqueza cuja opulência não é capaz de demonstrar 

sozinho, recorre ao consumo vicário do seu círculo próximo de cortesãos – inclusive os 

rivais –, dependentes e servidores, oferecendo a eles festas e divertimentos 

dispendiosos. Dessa forma, projeta-se e celebra-se a riqueza do anfitrião, e, através 

laços de interdependência são criados e reproduzidos.  

De acordo com Veblen a classe ociosa é atravessada por um complexo sistema 

de status e posições diferenciadas. Há fatores que complicam ainda mais esse quadro. 

Quando, por exemplo, herda-se sangue nobre e, juntamente com ele, a prerrogativa do 

ócio obrigatório, mas não a riqueza necessária para mantê-lo
103

, ou quando a fortuna dos 

nobres deteriora-se. Certamente encontramos essas duas situações no século XVI. Há, 

por um lado, os patrícios que, através do comércio, adquirem títulos nobiliárquicos e 
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devem passar a viver de acordo com essa posição. E, por outro, os nobres de sangue 

cujas riquezas já não são mais as mesmas.   

 Com o intuito de compreender melhor a pertinência e significado sociais de um 

ambiência cultural como essa, de influência marcadamente cortesã, retomaremos 

comparativamente a descrição de Elias das pressões sociais que caracterizam o campo 

da música na “Alemanha” da segunda metade do século XVIII,  no qual Mozart 

produziu suas obras 
104

. Elias diz, em relação à música, existir uma demanda quase 

exclusiva para o entretenimento dos nobres. A música estava confinada aos estilos da 

época, servia à ostentação e à sociabilidade da classe ociosa. Na época de Mozart, os 

músicos eram fortemente dependentes de uma estrutura “fixa” 
105

: havia a demanda do 

patronato aristocrático além do eclesiástico, o gosto da corte e dos círculos da nobreza, 

ou mesmo dos seus padrões seguidos pelo patriciado burguês urbano. Na esfera cultural 

cortesã, o músico servia a um patrono cujo status social era muito superior. Dessa 

forma, este sistema produtivo apresentava uma hierarquia vertical, e os patronos 

detinham consideráveis gradientes de poder à sua disposição.  A imaginação do músico-

artesão a princípio se encontrava submetida ao gosto do patrono. O mecenato 

cornariano é, podemos dizer, ainda apoiando-nos na teoria social de Elias, a figuração 

social mais imediata a fornecer as condições primeiras do fazer artístico de Ruzante. 
106

 

Nela observamos a relação entre o autor e o seu mecenas, o próprio Alvise Cornaro. É 

particularmente nesse primeiro nível de análise que percebemos melhor as exigências 

que pesam sobre o artista, mobilizado pelas demandas específicas do seu mecenas. Nas 

figurações sociais de Elias, as exigências próprias de cada figuração, assim como as 

cadeias de interdependências que ligam os indivíduos que mantém algum tipo de 
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relação entre si, determinam, em grande medida, a liberdade que dispõe cada um desses 

indivíduos, o que a eles é possível decidir ou fazer 
107

.    

 Não podemos concluir nosso panorama da atividade teatral Veneziana sem 

mencionar a notável presença e a intensa atividade de um grande número de bufões, 

mímicos, histriões.  Zuan Polo foi um famoso bufão veneziano, conhecido por sua 

performance audaciosa, à qual não faltavam ironias, temas libidinosos  e expansiva 

gesticulação. As farsas, pequenas comédias e intermezzi – expedientes teatrais bem 

comuns do universo da cultura popular -, assim como as peças de referência mais 

literária das Companhias della Calza, compõem juntas o principal da cena teatral 

veneziana. Seria um erro pensar numa situação  de contraposição ou de relação 

conflituoso entre esses dois gêneros. O teatro com motivos mais populares e aquele de 

procedência aristocrática se interpenetravam na cena teatral veneziana da primeira 

metade do século XVI. Contudo cabe uma ressalva: frequentemente a atividade desses 

bufões, mímicos, histriões nas praças eram iterrompidas nas ocasiões em que a cidade 

recebia uma visita ilustre. De todo modo,  só é possível interpretar um fenômeno como 

Ruzante se atentarmos para a colaboração entre uma matriz cômica “erudita”,  de 

procedência mais literária, e aquela comicidade típica dos bufões e histriões. 
108
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Capítulo IV – Um caffone ruzantiano de inspiração humanista? 

 

IV.I -  A poética da natureza e do homem em Ruzante. 

 Conforme foi apresentado na introdução, a obra teatral de Ruzante dialoga com 

as configurações de valores, moralidades e matrizes de pensamento dos sistemas 

culturais baixo-medievais e humanistas renascentistas. Levando em consideração os 

limites deste trabalho, nos decidimos por um recorte de análise que busque dar conta de 

compreender a obra teatral ruzantiana à luz do movimento artístico, moral e intelectual 

dos humanistas do seu tempo. Vimos como Ruzante, um burguês culto, pôde acessar, a 

partir de suas relações e posições sociais, os debates e as discussões filosóficas e 

artísticas da vanguarda humanista da Universidade de Pádua. Esses mesmos intelectuais 

faziam parte, ainda, do pubblico scelto das cortes e dos jardins dos palácios para o qual 

Ruzante representava as suas peças.   

 Os studia humanitatis empreendidos a partir do século XIV, tendo como marco 

inaugural o inovador círculo de intelectuais de Avignon, ao qual Petrarca, grande poeta 

e humanista italiano, permanecera ligado, trouxeram a idéia de que o homem “deve ser 

capaz de propor um olhar subjetivo que altere a ordem estática do mundo ético e 

cosmológico” 
109

. O essencial das formulações humanísticas não está tanto na 

centralidade do homem no universo, como se diz comumente, mas sim ter dotado esse 

homem da capacidade de alterar o sentido do universo. Assim, é articulado um 

contraponto à idéia até então sustentada pela dogmática da Escolástica estabelecida na 

Idade Média, de que o universo comporta-se como uma “máquina estática e imutável”, 

insensível a questionamentos que subvertam a sua ordem “fixa, imóvel e hierárquica”. 

Os humanistas do século XIV dignificam o homem no sentido de dotá-lo da importância 

de atribuir, a esse universo até então imutável, e perscrutado senão a partir de um 

método “racionalista e contemplativo” de conhecimento, sentidos múltiplos, concebidos 

a partir de “olhares subjetivados pela experiência poética” 
110

. Se o espírito humanista 

dignifica o homem, o faz ao edificá-lo com os louros da consciência e olhar subjetivos, 

capazes de preparar sua imaginação para concepções de mundo particularizadas, nas 
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quais este pode apresentar-se “móvel, solúvel”, subvertido em seu “equilíbrio”, e tão 

somente sustentado pelo ponto de vista daquele que observa, imagina, experencia.   

 O espírito humanista, ao dotar o homem de uma subjetividade que constrói 

sentidos particularizados do universo, acaba por emancipá-lo de uma teleologia moral e 

religiosa, tornando-o cônscio de que a sua experiência e sua memória participam da 

construção do mundo no qual vive. Em outras palavras, atribui-se aos humanistas o 

passo decisivo na colocação do homem como sujeito na História, o que significa 

reconhecer plenamente a sua subjetividade na criação poética e reflexão filosófica
111

.  

 Acabamos de descrever o processo de concepção e formação dos valores, 

atitudes e percepções sensíveis a partir dos quais foi possível conceber um corpo de 

obras como aquele escrito e encenado por Ruzante. Na medida em que consideramos o 

pensamento e sensibilidade de Ruzante identificados com o espírito humanista do seu 

tempo, cujos filósofos e artistas encontravam-se mobilizados pela mencionada 

emancipação da subjetividade transformadora do homem, trabalhadas pelos humanistas 

do século XIV e levadas adiante, propomos uma interpretação da obra ruzantiana atenta 

às suas manifestações subjetivas e sensíveis, uma vez que essas são articuladoras da 

visão de mundo que o autor expressa em suas obras. Em termos de análise sociológica, 

dialogamos intimamente com o estudo, já mencionado, realizado por Elias a respeito de 

Mozart, em Sociologia de um gênio.
112

 Interessa-nos perceber como as diferentes 

configurações culturais e artísticas, promovidas pelo humanismo renascentista, 

impactam a estrutura interior de um indivíduo como o Ruzante, o seu padrão de 

sensibilidade e visão de mundo.  

 No segundo capítulo, ao apresentarmos a Prima (1521) e Seconda Orazioni 

(1528), vimos como o autor nelas anuncia, em tom de “manifesto”, os motivos 

norteadores da sua poética: il naturale è proposto como cardine nella vita e nell’arte, 

nel linguaggio e nei sentimenti 
113

. A concepção de natureza de Ruzante, longe de 

identificar-se com a ordem natural imperturbável e imutável, de descendência 

aristotélica, abraçada pela dogmática escolástica, aproxima-se da referência humanista 

de cosmos e de naturza, uma vez que serve de orientação à sua arte e aos seus 
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sentimentos, estando, portanto, identificada ao ponto de confundir-se com a sua própria 

subjetividade.  

 Abundam nas peças de Ruzante – principalmente nas orações e na carta - 

referências afetivas, de tom familiar, à paisagem e à convivência campestre, nos 

remetendo o autor a pormenores da dimensão rústica da campagna, sobretudo das 

regiões familiares a ele, como Pernumia e Este. A campagna é para o nosso autor o 

lugar de solazzi, de divertimentos e expedições de caça. 
114

  Como nos lembra Primario 

Vescovo, Ruzante é uomo e poeta del teratuorio per la sua pratica di esso.
115

 

Lembremos que o autor, além de estar familiarizado com a vida e a paisagem do campo 

paduano a partir do contato com as terras adquiridas por sua família, sendo ele mesmo 

posterior administrador de parte delas, também exerceu a atividade de fattore de Alvise 

Cornaro, negociando terras com camponeses abatidos pela terrível carestia de 1528-9.   

 Propomos, assim,  uma análise focada no arcabouço simbólico do elemento da 

natureza na obra de Ruzante, uma vez que, como foi exposto,  trata-se da via mais 

profícua para se acessar a subjetividade, o pensamento e as visões de mundo do autor. 

Consideramos que o sistema de valores e princípios de conduta dos vilãos da terraferma 

tematizados por Ruzante está subordinado à sua percepção particularizada da natureza 

de inspiração humanista. Propomos a idéia de que Ruzante atende, em alguma medida, 

ao programa humanista de subverter, a partir de um olhar “subjetivado pela experiência 

poética”, uma concepção “fixa, imóvel e hierárquica” da ordem do universo. O autor 

esteve atento, como vimos logo no início, às mudanças profundas que mexiam com as 

bases da sociedade organizada em ordens. Ruzante acompanhou de perto o cume desse 

conflituoso processo no século XVI na região do Vêneto. O maior desafio dessa análise 

é precisar até que ponto Ruzante não responde mais à concepção “festiva e 

carnavalesca”, caracterizada pela subversão momentânea da ordem que ainda obedece, 

acima de tudo, à hierarquia social em ordens, ou seja, à lógica dos que estão “em cima” 

e dos que estão “em baixo”, o princípio hierárquico permanecendo o mesmo. Interessa-

nos precisar em que medida Ruzante abandona o esquema medieval e se lança a uma 

reflexão a respeito da organização social marcada por um pleno entendimento da agenda 

humanista. Exporemos no presente trabalho apenas algumas indicações de análise 

destinadas a clarificar a questão, sem, contudo, intentarmos resolvê-la por completo.     
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 Há ainda diversos elementos que aproximam a compreensão da natureza na obra 

de Ruzante, da concepção de cosmo e universo pensado pelos humanistas. Encontramos 

em suas peças alguns elementos e ocasiões afins com aqueles lembrados por Eugenio 

Garin como constituindo um amplo repertório de práticas e situações compartilhados 

pelo pensamento humanista nas artes e nas ciências. Tais elementos possuem em 

comum o desejo de “infringir as leis e subverter a ordem” 
116

. Garin elenca no mesmo 

universo de práticas, as da alquimia e das artes experimentais e mágicas, cujas 

especulações, entre outras, giravam em torno da possibilidade de se transformar os seres 

vivos e ressuscitar os mortos. E imediatamente o autor cita a peça Péricles (1603-8), de 

Shakespeare, na qual o médico Cérimon ressuscita a princesa Taísa. A trama de La 

Pastoral de Ruzante passa pela mesma atmosfera mágica criada em torno da frágil 

barreira entre a vida e a morte, uma vez que os personagens transitam entre os dois 

estados com facilidade ao longo da peça. O médico, dottore, Mastro Francesco, surge 

na trama como uma inquietante figura allegorica: un cinico dispensatore di vita e di 

morte. 
117

 

IV.II – O diálogo humanista na obra de Ruzante. 

 O pensamento e a poética humanistas do século XIV trazem um elemento para a 

consciência moderna ocidental que, se não podemos considerá-lo novo, ao menos é 

possível tê-lo nesse momento como expandido e potencializado. Trata-se da íntima 

relação entre a linguagem e a subjetividade. Certamente não faltam indícios na literatura 

dessa relação muito antes do século XIV, de modo que estamos desautorizados a 

estabelecer o seu nascedouro no referido século. Na verdade, cumpre confessar a 

dificuldade em se fixar no tempo uma experiência como essa, relacionada à 

problemática conceituação do “desenvolvimento do indivíduo” na história do Ocidente 

118
. Um exemplo conhecido é do intelectual Abelardo que expressava em seus escritos 

autobiográficos, no século XII, um domínio pleno de sua individualidade e 
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subjetividade. Os humanistas, uma vez tendo tornado o homem o sujeito da história, 

capaz de articular uma percepção subjetiva e particularizada do mundo, fizeram da 

palavra o seu instrumento de inspeção interior, coroando-a como o fundamento sensível 

a partir do qual o indivíduo passou a explorar e articular a sua interioridade. 
119

 Petrarca, 

em sua carta Familiare I9 reflete sobre a palavra como um caminho para se aproximar 

de Deus, para se aperfeiçoar e se conhecer. Ainda que o discurso do humanista esteja 

impregnado de uma moral cristã, pois sugere o emprego da palavra como instrumento 

de correção, de aperfeiçoamento cristão, abre-se um precedente no sentido de que, para 

se aperfeiçoar e se conhecer, o homem precisa enfrentar dúvidas, incertezas, e deve 

interrogar-se dos seus limites e fraquezas. Nesse sentido, projetam-se atenções 

renovadas ao que o ser guarda de profundamente humano, revelador da sua alma da sua 

essência. Assim encerra-se o referido diálogo de Petrarca: o personagem, tendo refletido 

sobre seus erros, anuncia a disposição de sparsa anime fragmenta recolligam, recolher 

os fragmentos dispersos de sua alma. 
120

  

 O encontro entre a linguagem e a subjetividade estimulado pelos humanistas e 

poetas ocorrerá também dentro das universidades e o que se observa é uma lenta e 

contínua renovação das bases da reflexão e do conhecimento. Os espaços de produção 

dos saberes universitários, até então plenamente mobilizados pelas proposições 

teológicas, exercitadas a partir das quaestiones das súmulas medievais e pela posição 

inquestionável da autoridade professoral, passam a ser compartilhados a partir da 

emergência da produção de cartas, ensaios e diálogos. Tal produção, fora dos muros das 

universidades, já se encontrava bastante expandida. 
121

  

 O domínio da experiência dialógica é prenhe de possibilidades de exercício do 

pensamento de modo breve, intuitivo e particularizado. Angelo Beolco, como sabemos, 

produziu dois diálogos, e não nos restam dúvidas de que partia propositadamente do 

diálogo humanístico, consciente das potencialidades do gênero dialógico, em que a 

palavra é o fio das subjetividades alternantes dos dois ou mais dialogantes. Podemos 

dizer que Ruzante leva às últimas conseqüências as potencialidades da linguagem 

ofertadas pelo gênero do diálogo. Pois o falatório é o motor dinâmico da narrativa, 
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enquanto a ação é reduzida ao mínimo indispensável, fazendo-se decisiva apenas no 

final dos dois diálogos, e ainda assim de forma bruta e cortante, a fim de garantir uma 

resolução rápida à trama, com a surra levada por Ruzante no Parlamento, e o 

assassinato do rico mercador veneziano em Bilora. Notemos que as duas ações 

conclusivas são significativamente desempenhadas sem o exercício da palavra.   

 No que diz respeito ao seu diálogo Parlamento, o ponto de partida é seguro: 

Ruzante apoiou-se deliberadamente no colóquio Confessio militis de Erasmo de 

Rotterdam. Nesse diálogo o personagem Trasimaco, esgotado, abatido e reduzido a 

trapos, testemunha a Annone a tensão e a desordem que invadem o  campo de 

batalha.
122

  Entrevemos claramente no dilacerado vilão tornado soldado de Ruzante em 

Parlamento,  referências ao Trasimaco de Erasmo. Contudo, nos interessa perceber 

sobretudo como Ruzante, ao dotar o diálogo - gênero literário discursivo - , de um 

espaço e tempo cênicos unitários, essenciais, acaba por dar forma e substância sóbrias, 

mínimas, a um “teatro breve di parlamenti”, capaz de assimilar e expressar, na 

brevidade de um colóquio e na intensidade da linguagem, o significado profundo de 

uma experiência limite, de dilaceramento moral, espiritual e psicológico.
123

 Pois em 

Parlamento Ruzante atira contra a platéia com uma feroce obiettività
124

 os estilhaços do 

que resta de um cotidiano de fome, epidemias e humilhações tirânicas, ao qual o 

camponês retornado da guerra deve fazer frente.  Em última instância, em Parlamento 

Ruzante expõe com uma potência cênica violenta a barbárie do agir humano
125

.  

 Para concluir este trabalho, é possível interpretar a crua linguagem com a qual 

Ruzante desnuda em suas peças a sua perspectiva sobre o roesso mundo, ou seja, il 

mondo alla rovescia
126

,  no qual grassam “instintos sórdidos” e “impulsos sexuais 

prepotentes” 
127

, como mais um exemplo da sua incessante atividade “antiestética”. Pois 

enquanto os humanistas do século XVI prosseguem com o programa civilizatório do 

Humanismo, cujas bases fundamentais foram dadas pelos poetas do século XIV, da 

geração de Petrarca, com o incentivo a uma “linguagem voltada à retratação das 
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virtudes da alma humana” 
128

 e uma pretensão de tornar a sua cultura lingüística e 

literária programa civilizatório de transformação do mundo, Ruzante escolhe expor com 

notável realismo os vícios e as fraquezas, ou o desregramento moral no qual vivem os 

camponeses abatidos por constantes carestias e guerras sangrentas. Entretanto, com 

notável habilidade, Ruzante faz correr, por baixo da rudeza e o desregramento moral do 

vilão, um substrato profundo de sensibilidade e, diria mesmo, humanidade, e assim 

fazendo, a um só tempo assimila a concepção humanista e rivaliza com ela, tornando-se 

o nosso autor um notável e perspicaz humanista do seu próprio e multifacetado século.            
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