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Acara italiana da moeda

em 0 rei da vela

ORNA MESSER LEVIN
UNICAMP

Ap~ 0 rei da vela nasceu da mesma guinada ideol6gica que
levou Osw3ld de Andrade a ingressar nas metras do Partido Commmta
e a wer propaganda poti;tica no jomal 0 bomem do jJOtJO, que ele
fundou tm 1931 jtmto com Pagu. Ap~ escrita tm 1933, ano da
ree1abor40 do pretado de Seraflm Ponte Grande no qual 0 escritor
declara 0 desejo de "ser pelo meoos casaca de ferro da revol~
proletaria", traz um registro do ~irito militante que predommou tm
SU3S produ~es depois da crise de 1929. sao evidmtes os sJnais de
ruptura com 0 passado burgu& e com tudo que este represmta tm
termos de valores e pensamento. A pr6pria escolha do g@nero teatral
como vefculo de ~ da plataforma marxista mostra 0 quanto os
aconteeimentos de 1930 radicaJ.izaram a cislo com 0 ideario de 1922,
sendo na conhecidaexpressio de Mmio deAndrade 0 "divisor de ~uas"
do modemismo. Nesta circunstincia eque 0 rei da vela, eoquanto
manifes~ do momento de desestab~ daordtm socialepo]{Uca,
podesugerir alguns pontos interessantes de o~ acerca do tmbate
de for~ travado no Pals. Um deles, conforme se vera, edado pelo
exame da particip~ dos imigrantes ita1ianos na reconfi~ do
quadro de 4loca. Talvez porque, vJstana persp~debochada da ~
de Oswald, a figura do europeu flagre um certo modo de apremder as
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mudm~ das condi~~

econ6micas que acompanhararn a revolu~o

de 1930.
Antes de tudo, epredso notar que a pr~en~ dos europeus na
dramaturgia de Oswald chama a aten~ para a persist&1da do tema ao
longo de sua produ~o. Elnbora na p~ nlio lh~ seja reservado um
papel de d~taque, 0 fato de serem utilizados como instrumento de riso
na defini~ do alvo satftico, qual seja, a burguesia capitaUsta, justiftca
uma reavalla~o do significado de sua perman@ncia como fonte de
comiddade. Entender a imagem do segmento Italiano como dado
recorrente de humor pode ser um bom caminho para avaliar os
procedimentos da composi~ oswaldiana.
o tom de pilhCria em r~ aos ftalo-brasileiros remonta, na
verdade, as experimcias da Juventude, quando Oswald deixou a grande
impreosa onde ~treara como foca, wendo a cobertura das temporadas
lirico-teatrais da ddade, para fundar seu pr6prio Jomal. Patroctnado
pelo pai, lan~-se na aventura de 0 Pimllbo (1911-1915), dmdo fim
ao JornaJismo elogioso e imp~oal que vinha praticando d~e 1909.
No peri6dico, adotou uma postura critica e irreverente ao tratar das
produ~es arti'sticas e liteItrias, recbmando muitas vezes da mesmice
do repert6rio em ceoa. Reagiu ao ~otamento dos padro~ vigentes nos
palcos e ~oou cia idolatria provindana pelos dramaticos europeus,
em especial pelas atrizes italianas, como Mimi Aguglia, a quem elegeu
ironicamente como madrinha do Jomal.
A ~ dirigida logo no primeiro editorial ao publico dos
teatros, que venerava as betas divas da terra natal, mostra seu forte
d~contentamento com 0 gosto eas expectativas cia pJ.ateia, formada em
parte pelos imigrant~ enriquecidos que nlio poupavam esfor~os para
agradar os visitantes. Este deboche em rela~o ao comportamento e a
mentaUdade dos itaUanos euma constante do peri6dico e deu origem
aincia acoluoa 'Cartas d'Abaixo Piqu~'. Escrita em dialeto macarr6nico,
a coluoa conferiu uma forma risonha acronica da vida paulistana da
baixaclasse media. Ju6 Bmmere, suc~or de Oswald na r~ d~tas
narrativas, soube dar vivaddade e colora~o as particularidad~ do
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pequeno universo urbano dos imigrantes, localizado nas imedi~es do
Bom Retiro. E em certos aspectos, a recri~ invenUva do balrro, a
partir da fala espontinea e incorreta de suas personageos, antecipa 0
que faria no plano da narrativa curta 0 autor de Bras, Bexiga eBarra
Funda, que na d&:ada de 1920 incorporou aescrita dinamica da prosa
modemista as fei~oes contempoclneas da cidade,l
Oswald que saudara a chegada de PalM Baby no pre1kio a
primeira edi~ econvivera com Alcintara Machado durante aprimeira
denti~ da Revista de Antropo/agia, antes do afastamento de 1928,
parecia concordar com ele a respeito da necessidade de incorporar
tamb6n na drama1urgia a nova galena de figuras do cotidiano.2 Nao
por acaso, os tipos vindos do exterior, os opeclrios, os industriais e os
humUdes da Terra roxa com suas vit6rias e d~ seriam incluidos
no elenco de personageos de 0 rei da vela. Para os modenUstas, 0
desafto de arrancar a comedia nacional da monotonia em que eta havia
estacionado passava pelo aproveitamento do potencial humano
depositado nos dramas de todo dia. E nesse sentido, a busca de uma
novasubstinciaparaa arte fez com quesedebruQl8Setn sobre ared1idade
viva de sao Paulo, cujas fei~es europeizadas dawm prova da rapidez e
da intensidade das ~es no estilo devida da pop~. Os retlexos
do processo de adap~ dos imigrantes ao Pals assinalava com uma

1. No conto "Nadonalidade" Alclntara Machadosaliriza 0 processo de na~ do
Sr. Tranqililo lampineUi, acompanbando cada etapa de seu progressivo desinteresse
pela Idlia atrave. da refer&da l aqulsl~o de novos bens, ate que de simples dono de
urn saIio no Btis se tome 0 rico proprietUio de oito predios evela seu filho menor
formado na Faculdade de Direi.to. Machado, A.A., Brtis, IJexiga e Ba"a Funda e
Laranja da Cbina, Uvraria Martins Editora: 96-102.
2. Conforme a revista Terra Roxa e Outras Terras, I, 20 de janeiro de 1926:5. As
palavras sao de Alclntara Machado: "E 56 vendo a pobreza dos lipos! sempre os
mesmos. sempre a aiada, pem6slica mulata, que diz cousas em franC@S do Bangu.
sempre 0 casal de fazeodelros anaJfabetos e 0 m~ que chega da Europa. sempre 0
novo-rico portugutls. sempre amenina pi~. sempre essa gente. SO ela. sempre."
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s6i.e de moUvos ricos de dramatiddade. Aaquisi~ de Mbitos locals
em con~ l saudade da ddade natal, os sonhos de consumo na
contr3Jllla dos rfgidos worlS morais, a arn~ aos vfnculos familiarlS
trazida pela conviv@ncia das ruas eas tensOlS enb.'e 0 arnor earealidade
s6do-econ6mica do alguns dos assuntos que a experiooda dos
bnigrantlS fomecia para 0 teatro.
, A~ 0 rei da vela, para quem nla se lembra, institui urna
moldura polftlca para ler a realidade brnsileira partindo do tema do
casamento que se sujeita aos imperativos econ6micos. Oswakl cria uma
par6dia da lmt6ria de arnor entre a jovem Heloisa e 0 616sofo AbeJardo,
castrado efeito prisioneiro pelo tlo deJa. ElSta conhedda narrativa da
interdi~o do arnor que serve de base para 0 tsCritor reproduzir, denb.'o
de uma 6t1ca marxista da conjuntura, a cadeia de depend@ndas, que
aprisiona os maJs fraoos ~ atlngir em lScalainternacional todas as
economias colonizadas. 0 soberano de cognome Abelardo I e um
milionUio p3lJlista que enriqueceu em pouqufssimo tempo e conseguiu
firmar urn compromisso de casamento com Helofsa de WIDoS, 8lha
mats velha de uma tradidonal famflia quab.'ocentona. Para ele, tal
casamento reprlSentaria aconquistado maJs alto degrau de sua escaIada
social, enquanto para a familia da noiva 0 enlace viria resolver as
dfftwldades econ6micas decorrent(S da crise da cafeicultura. Entretanto,
oanunctado conb.'ato de conveni@ncia, Ilio chega ase consumar porque
Abelardo I, vitlma de urn golpe, dedde no Ultimo ato pelo suicidio. A
familia decadente, aplSar desta reviravolta, Ilio sat prejudicada, pois
Abelardo H, secretario de Abelardo I e autor confesso do golpe, assume
os neg6cios do escrit6rio, herdando as dfvidas e tambem a noiva.
Parale1amente, 0 credor arnericana, emin@nda parda da p~ comemora
aliviado 0 desfecho que em nada afetou seus interesses imperialistas,
dando com isso urn toque ir6nico ao desenlace mab.'imonial.
Pela sinopse acima podemos constatar que no arranjo
oswaldiano que teria permitido a continuidade da expansao capitalista
no Brasil nla M dlStaque para os imigran~. Um levantamento das
personagens vindas da colOnia italiana mostra inclusive que elas atuarn
101

3.
apenas no primeiro ato, ambientado no escrit6rio de usura de Abelardo
I. A rigor, essa gente &z ~ de palco e, em alguns C3S0S, existe
apenas atrave; de m~6esfeitas nas conversas entre 0 agiotaJIldioImio
eseu secretarto. Praticamente nenhum dWogo ocorre entre os itaJianos
eo protagonista. Entretanto, parecerta impossfvel ignoli-los poJs, se 0
papel que lhes foi reservado emenor, a fun~ c6miet que det6n guarda
atribui~oes superiores ~ simples colo~ das cenas. Como figuras
secund3rias, a presen~ dos imignIlltes carrega elementos de comicldade
que ressoam no conjunto do texto, fazmdo com que a passagem ripida
pelos palcos seja inversamente proporcional ~ perman&cia das
mmsageos queveicubm. Aexist&cia tl&nera portanto nao corresponde
a um gMl inferior de complexidade das personagens, se comparado
com aconstante partici~ do protagonista. Ea razao disso, conforme
se vera, estt na con~ farsesca dada ao usurarto.
Sabemos que para realizar 0 rebaixamento c6mico da
agiotagem, oswald buscou insp~ na agilidade e na viol&cia das
&rsas populares. A forma circense do primeiro aID confirma a matriz
de urn esplrito fanfarrao que atravessa 0 retrato do banqueiro. Outro
sinal estt no fato de que ele pensasse no famoso clown Piolim para
assumir 0 papel do USUlirio. Ambos se tornaram amigos durante os
anos 1920, chegando a formar uma parcerta na r~ de pequenos
slzetcbs que eram leYados no circo. Apesar daviradapessoaleideo16gica
de Oswald, os ~os de amizade foram preservados. Thnto que durante a
fase de cria~o de 0 ret da vela os dois costumavam discutir detalhes
da p~ ~ medida em que, ouvindo as sugestOes do parceiro, Oswald
modificava ou reIazia alguns trechos.3
Assim como outros integrantes do primeiro momento
modernista que registraram suas impressOes sobre Piolim, Oswald
traduziu na p~ 0 impaeto que aexpressao gestual e facial dacJownerle

3. Marla Augusta Fonseca, 0 palba~ da burguesia, Sio Paulo, Polis, 1979.
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CIUSOU sobresuasmsibiIidade.4 As hOaridad~

associadasi pantomima

e10USO expressivo que Piolim fAziadawzfonm acolhidas como imptmo
dem~

das conven~ tea1rais. Asslm como 0 drco serevelava
uma fonte da arte nacional t ele vinha repr~entar a manifesta~o
aut&1tica da crialMdade popular. Nto surpreende entio que Piolim se
traosform~ decloum em "opeclrio do riso nas ~ de Obomem
dojJOrJOt depots detersido (dolo dosmodernistas erecebidohomenagms
no festim antropo61gico de 1927.5
Jt

t

LeY3ndo em conta que as hnpro~oec; do clown fomeceram
as Jmhas gerais da constru~ de AbeJardo I, compreende.se que aforma
drcmse dada i imagem do miliotWio nto se r~trin)a $ evid&cias
c@nicas do primeJro ato. B1a caraeteriza outrossim urna maneira de
proceder a ridiwl~o do burgu& e afeta por d~obramento a
todos os que contraeenam com ele. Anatureza exagerada da ~ do
usuclrio espaJha-se no movimento expansivo das ~O~ edetemUna, na
~ com os dan., a propriadesenvolturadas peI'SOnagen8t sejam
e1as~cUmplia5t antagonistasouftgurdS~. Dafao~
do desempeoho ~tipuJado por Oswald para os imigrm~ ser capaz de

revelar multo sobre os expedien~ que usou para tomar rlsfveis os
signos de ascensio de Abelardo I.
No~se que a constru~ do perfil de capitalista vitorioso e
feita por intermMio de urna serte de clien~, oriundos da burgu~
remediada com urn mfnbno de re6namento wltural e que, tanto quanto
o agtota, aspiram subir os degraus da sociedade. 0 enquadramento do
neg6cio banclrio em seus meanJsmos cruets de usurp~ tern Ve2 a
pmit' da men~ aos fregu~ potencials, rojos nom~ encontram-se

4. Tele Porto A Lopes, "Os modemistas de sao Paulo eo circo", 0Estado de Silo Paulo,
26 de abril de 1969; Ceclliade Lara,DePirandeloaFtolim-AlcantaraMacbat/{) eo
teatro no moderntsmo, Rio de Janeiro InacemlMinclINL, 1987.
5. "Odlretorde cenaPiolim", emObomemdo /JOVO, 7 de abriide 1931. Edi~ofac.

similar, sao Paulo, ImesplDivisio do Arquivo do Estado de Sio Paulo, 1984.
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arquivados nas pastas do proll1U3rio. NaJistagem de solici~. agente
desesper2da, que rocorre aos servi~ de usura, remete quase sempre
ao segmmto ftalo-brasileiro. Assim, a delimi~o deurn Jugar de lrinsito
social acaba identificando urn sintoma da imi~ e sendo revertido
em ~eito de comicidade. E0 que esclarece a passagem que trata do Sr.
Carmo Belatine:
Abelardo I: .... Vamos examl"",aque/IIs proposlil (senIa-S8 e
16) (Armo IJeIa/ifl8...
Ahelardo 1/: t aqueIe da ftibrlca de sa/$Icbas...
o.frlgorijiaJ... Que comprou 0 IiJmtW da lajJa.
Abelardo I: Idade?
Abelardo 1/:. Trlnla e nove anos.
Abelardo I: Nfve/ de vida?
Abelardo 1/: Nfve/ baixo alndo. paz a barba na temna da
sOjJa, com sabio de coztnba egl/ete de segundo mao...
Abelardo I:fa fala jJOrtugrds?
Abelardo Il' Alnda alrapalba.
AbelatrJo I: Gasla menosdo que tlra dos lraIJa/badores?
Abelardo 1/: Multo menosl
Abelardo I: Temfllbos grandes?
Abelardo 1/: pequenos alnda.
Abe/ardo I: Em hons colegtos?
Abe/ardo Il' Sim. Otseaux, Slon, sao Bento.
Ahelardo I: Bem. Tome nota. (...)

A s~ ao enriquecimento dos imigrantes faz contrastar, em
urna ponta, OS modos rudes dos italianos (note-se afalta de polimento
com que 0 Sr. C2nno f2z ahigiene pessoal) com 0 padrlo de escolaridade
dos fi)hos, matriculados nos tradicionais col~os da elite paulistana.
Em outro extremo, ressalta 0 fato do jovem empreendedor, 39 anos
apenas, ser proprietario de urn frigorfBco e de urn terreno na Lapa,
onde fabrica salsichas. Mas, 0 detaJhe aparentemente menor do dialogo,
a informa~io sobre os gastos do pequeno empresario do ramo
alimentlcio, funciona nurn sentido mais amplo como alavanca para a
abertura do credito, mediante 0 qual se desvenda para 0 espectador 0
mecanJsmo da mais-valia, que transforma 0 Italiano em urn capitalista

1"
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da mtsna espkie deAbeJardo I. 0 diMogo ~ fundammral para expJicitar
a hierarqlW de explo~ e 0 ~ema da ciraIlda flnanceira, que, na
perspectiva de Oswald, ~ inermte ao sistema, causando a derrota do
pr6prio usmirio ao final da ~.

sem dtivida, a analise do pedido de 6nanciamento do jovern

italiano, carmo Belatine, vern a guisa de dernons~ do processo
gradual epremedit3do de mdivid3mmto com que Abelardo I warra os
cJimtes ao seu neg6cio, ate abocanhar todos os bens disponfveis:
Hem. rome nota. Hmprestamos enquanto os pequenos
estudarem. Quando asfllbascmner-arem 0 serot{:o milttar nos
g~nnieres, e 0 pequeno Itver barata, eMadame souber se
vestir, emprestaremos entiio de prej'erhIda acostureira de
Madame. oveIboaftertimudadoden(vel. Possuimautom6tJtj,
casa no Jardim America, cesstmJm()s pouco a pouco todo 0
credtto. Hem mais um papagawt Hie vim aqui cauctonar os
tftu/ostJos comerciantesaquemfomece, executarei tudo urn
dill. l8tJarei aftlbrlca, oscaPitais imobilizadose 0 ferro velho
aprafil·

Esta expJi~ um tanto didatica faz a radiografia do
funcionamento interno de uma atividade baseadana arm~ de ciladas,
golpes estudados minuciosamente com a inten~llo de conduzir os
devedores abancarrota. Concebido para representar a face cruel deste
sistema, 0 agiota aparece aqui como urn homem imbufdo do espfrito
competitivo, completammte imerso no Mundo das penhonlS e disposto
a extorquir os mau pagadores. Ergue sua fortuna ~ ao incrrvel
poder de manip~ que exerce sobre a sociedade, e em particular
sobre pequenos empresarios de ascendencia italiana, que passam a se
amontoar na ante-sala do escrit6rio.
nustrativo nesse sentido e 0 caso da viUva Lanale, que, sern
alternativas, foi obrigada apenhorar uma oficina de chapeus. Nao tendo
conseguido pagar as dlvidas em dia, por ordem do credor, teve seus
m6veis, mtquinas e f6rmas bruscamente lanQldos arna, enquanto a
pop~ escandaUzada tentava protestar. 0 epis6dio, que culminou
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com a chegada dos oftdais de justi~ to local, erelatado por Abelardo
II, ftel executor das d~ do patrio:
Abe/ardo I: A rua tntetra sabe que penboret porque niio me
pagaram200$()()(). A cidatJe tntetra sabe. TaltJezgastasse mats
nlsso... Que tmporta?Dura lex, aprendt ;sso na Faculdade de
Direlto!
Abelardo 1/: Querla que 0 senbor vtsse a cboradelraf A mum
berrava na janeIa: - Gil orlan" Glt orIanl!Non abtamo plu
/avoro!
Abe/ardo 1· 0 qui?
Abelardo 11' Eta querla dizer que os 6rjaos niio tlnham mats 0
que comer. Tlramos os ;nstrumentos de traballJo.
Abelardo J: Manbosa...

Epredso chamar a aten~o para asutileza ironica de Oswald.
A li~ aplicada sobre Mme. Lanale, longe de servir to prop6sito da lei,

pretendesimplesmente equiparar Abe1ardo I ataeanhice dos irnigrantes,
a quml jamais se cIa voz direta, cabendo to secretario a tarEfa de traduzir
as men~. Reduto das for~ conservadoras, a Faculdade de Direito se
toma alvo expHctto de agtessaes. Oswald reduz 0 mais tradicional
sfmbolo de status acad&nico a uma simples ct~ latina, como melo
de destacar, linhas abaixo, aignotincta de Abelardo I. Em contrapartida,
a faIsa erodi~o tern respostano modo com que 0 agiota reage to sentido
de SU3S ~oes. 0 adjetivo que usa para desdenhar 0 choro da cliente
(manbosa) encerra 0 relato de seu secretIDio transferindo para aatitude
exc~mle irracional dos deverlores araz30 do ~ que os abaIa.
Nos dialogos travados no primeiro ato entre Abelardo I e
Abebrdo II, que se vesle de domador de feras, seguindo as indi~oes
da rubrica, econtrola os inadimplentes enjaulados abase de chicotadas,
tern-se uma id8a da visllo Jocosa das trans~oes comerciais pela qual
Oswald desenhou um retralO embrutecido da selvageria do Mercado. A
concep~ ironica da autoridade do credor animaliza os clientes que
por detcls das grades gritam, xingam e lan~ apelos de miseric6rdia.
D~e

modo, a mar~ da entrada do agiota segue 0 fonnato dos

espetaculos de picadeiro, refor~ pelo desdobramento da carieatura
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na figura de sen duplo. Ocorre que Abelardo I e AbeJardo H, al6n de
duplos complementares, revelam-se mais tarde fortes opositores.
Portanto,o que se depreende dos diaIogos acima reproduzidos e urn
recurso ironico de deforma~ da imagem do burgut!s que circula em
lorno de Abe1ardo I, ora atingindo os italianos, ora retornando a ele
com a devolu~o dos argumentos pelavoz do secretario. Bssa especte de
indefini~ de posi~oes responsivel pela falta de clareza sobre os
antagonismos, que gera a imprevisibilidade do golpe final em cima do
neg6cio banclrio, lorna interessante a presen~ dos italianos como fator
de contraste na medida em que eles podem desvendar a composi~o
dos ~ da carieatura do usuclri.o. Sobretudo porque 0 confronlo
com os italianos obriga aurna anaIise mats detida da fun~ estruturante
a que se prende 0 papel principal, cuja dinimica em rela~ao as
personagens secundarias estabelece parametros demolidores.
13. se comenlou 0 fato de Oswald ter concentrado em AbeJardo
I trt!s atividades bastante distintas no mundo dos neg6cios. Como
personagem central, ele refute em lorno da imagem do capitalista
trillIlfimte as atua~oes de usur3.rlo, industrial e Jatifundiario. Decto de
Almeida Prado acredita que a preeminmcia concedida ausura, uma
atividade relatiwmente marginal dentro do mecanJsmo davidamoderna,
surpreende e faz pensar na experiencia pessoal do aulor, ele mesmo
submetido a humilhante barganha por emprestimos. 6 Mas,
convenhamos,o aspecto revanchista nao d3. conta de lodos os conlornos
do objeto da sm. Ate porque Abe1ardo I, a despeilo de ser alvo de
criticas do Aulor, funciona tambem como raisonneur, transmitindo as
teses da p~. Talvez, melhor seria pensar que a escolha da agtotagem
como tema a ser tratado pela satira-farsesca sugere, a partir do
deslocamento do foco para uma atividade ainda desregulamentada, 0

6. Decio de Almeida Prado, "0 teatro" em OModerntsmo, Alfonso Avila (org.), sao
Paulo, Perspectiva, 1975. Reprodulido emP6(:(IS, Pessoas, Personagens, Sio Paulo,
Cia das Letras, 1998.
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pr6prio modo com que 0 capital financeiro atuou no Brasil. Em outr3s
palams, 0 sucesso eslUpendo de Abelardo I deve ser malls. em
consonincia com 0 tipo de capitalismo desenvolvido num pais cu)a
economia, ate meados d~ sCculo, era predominantemente agricola.
Vamos entia aos fatos que se concentram na pessoa do
protagonista.
sabemos que Abelardo I acumulou riquelaS por meio de tr@S
atividades distintas: 1) tomou parte da comer~o do cafe epassou
a especular no momento em que a superprodu~o fez despencar os
p~s do produto, 2) lan~u-se no caminho do capitalismo urbano
dando inicio afubri~ de velas em escala industrial, 3) comprou
fazendas arruinadas e tomou-se proprietario de uma grande exteosio
de areas cultivadas.
Anatureza desses investimentos marca bem a distincia dele
em r~o a velha burguesia agdria viciada nos mecanismos de
dom~ econamica (a valo~ artificial do cafe), social (0 baixo
custo da mio-de-obra que caracterizou 0 campesinato) e poUtica (0
coroneIismo). Ao contrario da velha burguesia, que se manteve
oligarquicamente no poder ate a dJssidencia interna marcada pela
Revolu~ de 1930, Abelardo I congrega os interesses dos investidores
estrangeiros, visto que nio atua sozinho, mas Onanciado pelos ingleses,
no caso da intermedia~o comercial e financeira do cafe, e pelos
ameriC3llos, no estfmulo aindUstria, ttrando proveito pr6prio de uma
si~ que considera natural nas economias colonizadas.

E consensual entre os historiadores que a entrada do
capitalismo no Brasil ocorreu primeiro no campo, com a produ~ de
bens agrlcolas e pecuarios, vinculando-se ao flnanciamento da agroexporta~o de produtos primarios, dentre os quais 0 cafe. Em sua
interpr~ da economia da Republica Velha, Francisco de Oliveira
destaca como ponto central desta etapa 0 fato de a burguesia agratia
nio ter sido capaz de controlar a circula~ das mercadorias aqui
produzidas para 0 abastecimento do mercado externo, 0 que teve como
113

TRAV•••IA

resultado, de urn lado, a evasio de lueros, vista que a comer~o
e as ~ no Mercado ftnanceiro abocanhavam a m2ior parcela
dos rendimentos, e, de outro, a fnIgilidade do governo, cada vez maJs
dependente das divisas externas, scm &Jar no raquitismo do Mercado
interno, completamente ignorado pel3s classes dirigentffi. 7 Conhecemos
tamb6n os vfnculos entre esta poderosa oligarquia, que durante anos
negou as demaJs atividades economicas do pais, e os proJetos culturais
por ela patrocinados no auge da expansIo cafeeira, em torno de 1922.
Pois bem, nosso Abelardo I nasce da rev:lsao desses elos tao
vincados no primeiro momento modemista. Grita aos quatro ventos a
suadependencia em r~ ao dinhelro estrangeiro, dente de que nasceu
para defender 0 valor t.Ia nota pela nota. Nesse sentido, contraria os
interesses do grupo oligarquico, receoso das possiveis repercuss6es na
demanda externa de seu produto (decorrente de uma queda nas
importlC;Oes) ,desvimdo recursos paraa industri~. Tern 0 desaforo
de possuir latifi1ndios quando todos anundam 0 fim das grandes
propriedades. Evive acintosamente da ~~o financeira, num pals
de voca~o agricola, que facilitou a substitui~o do sistema colonial
pela "ditadura da city" e perpetuou 0 poder das metr6poles em
detrimento da forma~o de capital interno. Logo, do ponto de vista
hist6rico, Abelardo I integra aquela burguesia avan~, em fase de
aflrma~o, que se vende com fadlidade a mentalidade estrangeira,
inovando durante 0 perfodo de entre-guems os esquemas tradidonaJs
de auto-pres~o.
Dito isto, nao se deve perder de vista que este burgu@S de
mentalidade moderna euma personagem de cunho fundamentalmente
farsesco, cuja mo~ pulula no submundo das finan~, de onde
viabilizauma sensadonal elev~o, contando, de urn !ado, com aextorsao
dos imigrantes, e de outro, com a compra oportunista da noiva.
7. Francisco de Oliveira, "A emergencia do modo de produ~o de mercadorias: uma
te6rica da economia da Republica Velha no Brasil." Em BGCR, Brasil
Republicano, Torno III, 10 Vol.
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Comequente:mente, a contra-face da imagem croel que exibe perante os
clientfS italo-brasileiros e0 aspect<> de novo rico wlgar com que surge
3D Jado dos magnatas do ate. Afei~o zombeteira que ostmta posando
de conquistador barato e incentivando 0 consumo conspicuo num
esbanJamento kitsch de riquezas compoem um quadro de
degen("J"~da capitaUsta onde 0 percurso asceosional do novo rico
cruza a trajet6ria decadente de falsos titulares, devotos hipOcritas,
filantropos fingidos e moralistls sem convi~ incluidos na lista de
convidados da noiva. Assim, para Oswald, sal ~o de mau gosto e
deseleganda em oadadJfere das ~~ eperversidades attibuidas
aos ociosos, com quem compartilha 0 mesmo todo ame3Qldo.

Contrastando com a burguesia conservadora ereaciotWia, um
fabuloso smso de oportunidade eseu maior tnmfo. 0 acesso aos segredos
governamentais permitiu que Jogasse pesado em cima da quebradeira
geral e t sombra do poder multiplicasse os ganhos. Obteve privilegios e
especulou favorectdo pelos conhecimentos pessoais. Urn arrivista aos
olhos da noiva, explorou com frieza 0 pinico dos cafetcultores, 0
desespero dos desempregados, as C3lJS3S da pop~ grevista, afe dos
reUgiosos eas mazeJas dos imigr3ntes. OU seja, acumulou riquezas depots
de tel' conquistado uma providente aproxima~o com 0 centro das
d~oes, do qual, historicamente, a tradidonal fortuna paulista em
adrrada disputa com 0 tenentismo, multo pelo contlirio, estava aos
poucos sendo afastada e excluida, em decorrencia da poHtica
centralizadora do governo Vargas.s
Curioso que na pos~ de antfpoda dos afortunados em queda,
Abebrdo I acabe insinuando-se (em virtude dos pr6prios meios que
acba de arreganhar a nUna destes) como uma espepe de desdobrammto

8. Urn 6timo exemplo dlsto esta na cria~o, em novernbro de 1931, do Departamento
Nadonal do C!f~. que passon a dim a polflica cafeeira do pafs desvinculando-a dos
paulistas. Ver Edgar carone, ARejJIJbltCII Nova, Sio Paulo, Difel, 1976.
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da rebeliJo tenentista, pelo mooos naquUo que eta em certo momento
eoWou em termos de rupl1ln. com a oJigarquia pauJisla. Tanto que a
for~ revoluctoIWia dos militares amotinados ~ invocada no l11timo ato
da p~ quando 0 USUl"irio abeira da morte, num delirto agonizante de
vingan~ contra a burguesia que 0 desbaratou, ctla a tiluJa do cio
JUjuba para profeUzar uma revolu~ social, a ser desencadeada no
Brasilpor todos aqueles que permanecem innanados namJseria, embora
ja tenham pretendido deJa escapar, como teri skio 0 seu caso.
se, prosseguindo nes1a linha, tomarmos avoracidade6nanceira
de Abelardo I aluz dos inWneros contrastes que sua imagem de biltre
deixa transparecer, tanto no modo com que se favorece da quase
desaprop~o dos antigos ladfWtdios e das empresas dos italianos,
quanto no exercfcto da fun~ de lacaio do capital estnm.geiro, atl'a\U
da qual se orgulha de ter chegado aposi~o de rei, encontraremos
t2mb6n nesse tUtimo retrato do oportunismo, por via do qual Abelardo
I se torna, em breves momentos, urn egresso da ordem capitaUsta, urn
fundo de ironia oswaldiana acerca do adesismo da burguesia avm~
A dose rnais aguda deseu sarcasmo repousa na confonnafJo alucinat6ria
dessa am~ bolchevista. As paIavras de simpatia que Abelardo I dirige
a causa revolucionaria dos tenentes, associadas a um estado de
inconsci@ncia, arrancam das treY3S a imensa fanlaSmagoria burguesa.
Esta, all$, Unlca heran~ na mem6ria da barricada de hom6nimos que
em 0 ret da vela compoem aconcorr&.cia capitalisla. Da mesma ordem
e0 mOOo da misCrla que Heloisa de Lesbos lhe confessa, contribuindo
para desnudar urn fator psicossocial que certamente catalizou 0
movimmto de trans~ das posi~oes burguesas nos anos 1930.
Como se v~, as fun~ desempenhadas por Abelardo I nio se
limitam as do tipo avarento da tradi~o farsesca, de onde provavelmente
saiu. A originalidade da sm oswaldiana nio esta tao somente na fei~
grotescaque atribui ao enriquecimento, atraves da caricatura do burgulls,
mas nas mUltiplas expressaes que a conquista financeira adquire em
fun~

do jogo de contrastes do agiota corn os diferen~ setores da

sociedade. Num certo sentido,
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ponto de vista critico depositado na

3.
voz do rafsonneur, que explicita 0 recorte ideol6gico d3s falas de
Abelardo I, ecompensado pe1a constitui~ mulu&cetIda do objeto da
farsa, cujo significado s6 pode ser dado no embate de for~ que aPCfA
coloca em perspectiva. Adespeito do mgolo fixado pe1a interpr~
marxista da conjuntura que produziu 0 usuririo (a condi~ por assim
dizer medieval do Brasil, mantendo-se a custa dos conchavos da alta
burguesia que se vende aos interesses impeda1istas), 0 ftmcionamento
multifocal de sua ridi~ resulta deprocedimentos que superam
o realismo do teatro de tese, lan~ mao da tecnica antiilusioIUsta e
da priola.
Auxiliado pelas cria~oes brincalhonas do circo, Oswald
radicalizou os expedientes modernos da satira ao colocar os elementos
par6dicos da farsa circense aservi~o da ideologia, e1a mesma tida como
fratura. A fragmenta~o que atinge a caricatura por dentro ganha
equiva!encia no descarte da constitui~ psico16gica das personagens,
em especial das figuras secundari3s. Menos como individualidades do
que como instrumentos de zombaria, e1as atuarn feito marionetes nas
maos do Autor, ora gritando, ora chorando em cena. Dessa forma, 0
desmascaramento dos caracteres, que se conteslam mutuamente atraves
do chiste, associa a desin~ do capitalismo ao universo fraturado
da ideologia burguesa, cujo espelho se encontra na fragmenta~ao
estrutural das conven~oes teatrais.
scm objeto Unico, a satira apesar de centrar-se na figura do
agiota cria urn val e vern infinito de reverb~oes ironicas. Situa-se,
dentre estas, a censura aos italo-brasUeiros, converttdos ern alvo de
chacota do dramaturgo. Do ponto de vista economico, conforme vimos,
sao micro-empresarios faUdos, proprietirios de pequenas oficinas
familiares com produ~ao caseira, totalmente despreparados para
enfrentar as artimanhas da crescente competitividade capitalista que,
em contrapartida, Abelardo I domina astutamente. As aspira~oes
burguesas, deste forma associadas ao desejo de mobilidade dos
imigrantes, acaba retratando umafatiada cJa&cie mtlliaurbana que pouco
tern aver com os ita1ianos de extra~o operarta, cuja ~o na virada
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do secuJ.o esteve ligada ao movimento anarquJsta. 0 esclrnio dirigido
aos ftalo-bnsileiros em 0 rei da vela, emborammtenha urn vestigio do
estigma negativo com que os agitadores politicos fOraIn cunhados na
literatura, resulta de uma op~ c6mica que tenta ridicularizar por
iguala todas as tentatiws de capita1~, sejam atraves das arti~es
de uma atistocracia falida, se}am pelas dJadas armadasparaa pop~
remediada. As men~es indiretas e os xingamentos proferidos pelos
italianos, do ponto de vista dramatlco, ajudam a desenhar 0 esterootipo
da agiotagem que provoca 0 endivfdamento for~o dos mais ing@nuos.
Mas, nas entrelinhas da caricatura, a presen~ c6mica dos italianos
evidenda aemerg@nciadeumamentalidade capitalista que os transforma
em moeda do mesmo metal de que efeito 0 protagonista. SUbmetidos
ao riso indiscriminado de Oswald, os imigrmtes, assim como os
quatroceotOes paulistas, nadamais sao do que comparsas de Abelardo I
numa caixa repleta de previslveis substitui~oes.
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