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1. Resumo 

A pesquisa trata de um levantamento bibliográfico para compreender a 

transformação da festividade medieval no século XVI, com foco no carnaval e 

sua ação social na sociedade francesa, e o papel do “deboche” nas sátiras que 

ocorriam nesse âmbito. As obras dos autores Mikhail Bakhtin e Georges Minois 

foram utilizadas até o momento para se ter tanto o aspecto cultural quanto o 

contexto histórico para dar embasamento aos argumentos do trabalho. 

2. Introdução 

O carnaval é uma das festividades mais conhecidas no mundo, seja nos moldes 

europeus (como as imagens das festas de máscaras nas ruas em Veneza) ou sul 

americanos (os trios elétricos nas principais avenidas das cidades brasileiras). 

Ambas realidades demonstram os principais aspectos desse “rito popular”, a 

integração de todas as pessoas de diversas classes, diversão e extravasamento 

(seja espiritual ou físico). Mas esses princípios são anteriores aos nossos 

costumes contemporâneos e a necessidade desse escapismo da vida de 

trabalho e seriedade vem desde antes de existirem os estados unificados. 

Apresentando como era uma sociedade diferente do que o imaginário geral 

acredita, demonstrando que havia momentos de festas, quando era necessário, 

onde o cômico e o riso eram livres, independente do seu objetivo (muitas vezes 

satírico), constituindo assim o conceito de “um tempo (e lugar) para rir e um 

tempo (e lugar) para chorar” (MINOIS, 2003, p.145). 

3. Objetivos 

Procura-se analisar os efeitos desse evento na sociedade medieval e no seu 

imaginário, tendo origens prévias os ritos cristãos (como festas da colheita e 

saturnais romanas). 

Entender a produção literária de um assunto pouco estudado e conhecido pelo 

publico geral, como a historia do riso em uma sociedade, que para a mentalidade 

construída no imaginário popular, é “pouco” complexa (mesmo sendo 

exatamente o contrario). 



 

Demonstrar uma ação de interdisciplinaridade da historia com a literatura e 

antropologia, compreendendo as narrativas históricas nesses espaços de estudo 

(estudando o seu cronotopo). 

Identificar as raízes desse evento e seus desdobramentos sócios culturais na 

sociedade de transição entre o medievo e a modernidade. 

4. Metodologia 

Essa pesquisa tem como base a leitura e fichamento das obras de Mikhail 

Bakhtin, George Minois e José Rivair Macedo acerca da cultura popular medieval 

e suas representações na literatura, eventos e quando necessário a iconografia, 

todos tendo sua relação com o carnaval no século XV. Traçando assim suas 

características e visão de mundo únicas na praça publica, quebrando a 

hierarquização instituída pelos dogmas religiosos e a imposição feudal/citadina. 

Tendo uma visão diferenciada da historiografia medieval, contornando os 

estudos “comuns” sobre sociedade e cultura popular. 

Além das obras já citadas, a leitura de trabalhos acadêmicos e artigos serão de 

extrema importância para o entendimento geral do tema, analisando pontos de 

vista de outros estudiosos acerca do assunto tratado, conseguindo um 

embasamento mais concreto sobre a festividade do carnaval e suas influências. 

5. Desenvolvimento 

Até o momento foi lido e fichado os capítulos iniciais dos livros ”cultura popular 

na idade média e no renascimento, o contexto de François Rabelais” e “história 

do riso e do escárnio”, de Mikhail Bakhtin e Georges Minois. Com a pesquisa 

tendo seu término ao final de Outubro, pretendo finalizar estas leituras em duas 

semanas, para ler três capítulos do livro “riso, cultura e sociedade na Idade 

Média” do autor José Rivair Macedo, utilizando-se de trabalhos acadêmicos e 

artigos para entender pontos que podem ficar turvos na compreensão das 

leituras, já visando à escrita dos primeiros esboços finais do trabalho. 

6. Resultados Preliminares 

Até o momento foi recolhido nas leituras, o conhecimento do contexto medieval 

na história do riso, compreendendo a sua gradativa “diabolização” pela Igreja 



 

católica na Alta Idade Média, sabendo como era visto o ato de rir e fazer rir nos 

povos hebraicos e como que foi assimilada para o cristianismo, usufruindo de 

exemplos bíblicos como a história de Abraão e Sara, que “zombaram” de Deus 

ao saberem que deveriam ter um filho, mesmo com a idade avançada de ambos. 

Também indo a fundo ao que eles entendiam como o inicio do riso no pecado 

original e o que ele representava para aquele povo, indicando desde falta de 

caráter (ou ser “mal”) até possessões demoníacas. 

Quanto ao geral da visão carnavalesca na cultura popular, Bakhtin aponta o 

Realismo Grotesco como um dos principais agentes visuais dessa 

representação, utilizando-se dos conceitos do rebaixamento e do principio 

material e corporal, que compõem essa “visão grotesca” da praça publica e 

consequentemente do Carnaval. Durante a obra, o autor analisa como que os 

princípios carnavalescos de deboche a vida “oficial” e regrada dos feudos e das 

cidades foi migrando com o tempo para o âmbito literário, com autores como 

François Rabelais em seus livros como “Gargântua e Pantagruel” e Miguel de 

Cervantes em “Dom Quixote”, sempre focando no realismo grotesco e suas 

iconografias. 
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