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CARNAVALIZAcAO E LITERATURA

Helena Parente Cunha

Entre os pares de oposigoes que marcam os limites da extensS.o da nossa reali-

dade, o riso e o s6rio constituem necessidades da exist€ncia humana, atitudes

bAsicas do homem no seu ser no mundo. De fato, atrav6s do tom s6rio ou da

linguagem do riso, expressamos os principios fundamentais do universo e atingi-

mos a verdade das coisas e da vida.

A partir de um entendimento da literatura como forma de manifestagS.o

da realidade e tamb6m como consci€ncia da exist€ncia, dispomos de melhores

condigoes para verificar o profundo significado da presenga inevit6vel, de um

desses tons (ou dos dois) nas obras literArias.

Quando eu me refiro i.s categorias do s6rio e do riso, trato de situagOes

extremas, muito dificeis de se realizarem prolongadamente com exclusividade

absoluta, encontrando-se, em geral, nas ocorr€ncias da exist€ncia humana orl

nas obras literArias, a predominancia de uma dessas tend€ncias

' Ainda em termos radicais, com o intuito de esclarecer os conceitos, associa-

se o lado s6rio ao tom oficial da classe do poder, enquanto o lado cOmico acha-se

mais prdximo do carAter popular, pois o riso nasce espontAneo em meio ao po.

vo que, nas suas brincadeiras, protesta e ridiculariza os poderosos.

A poetica cldssica, que se firmou na Franga no s6culo XVII e vigorou na

Europa por dois s6culos, n6o valorizou o c0mico e, na hierarquizagio dos g€ne-

ros, colocou em destaque a trag6dia e a epopeia, cujos personagens principais

pertenciam d aristocracia e ir nobreza, considerando inferiores a s6tira e a

com6dia, preconceito at6 certo ponto vigente ainda hoje. :

' O autor russo Bakhtine, em seus estudos recentemente difundidos no Bra-

sil, atravds de tradug6es francesas, subverto os padroes elitistas da po6tica c16s-
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sica e se interessa pelo que antes se desprezava,isto ё,conforme sua denomi‐

na,■0,a literatura carnavalizada,originaria dO riso franco do pove.

A literatura carnavaliZada abrange os gOneros ligados ao cornico e,direta

ou indiretalnente,sofreu inluOncia do carnaval.Ao falar enl carnaval,n■ o me

reporto apenas a festa popular do Ocidente,que teFrl inaior ou menor prestigio

confOrme o lugar,mas no Brasil se tOrnou famosissilna e atrai turistas de todas

as partes do lnundo.

, Para Bakhtine, o carnaval pOssui urrl sentido mais amplo que envolve a

vida rica a variada da festa popular, enCarando‐ se a festa como categoria pri‐

meira e indestrutivel da civiliza9■ o humana.

A carnavaliza9■ o da literatura 6a transposi9■o dO espiritO do carnaval para

a liteFatura,fato obserVado em propor90eS Variaveis.A carnavaliza9ao naO se

resume nuln esquema exteriOr que se acrescenta a urn conteido pronto e aca‐

bado,mas uma forma■exivel de visa0 1iteraria,um principio que nos da uma

perspectiva nova do fenomeno literariO.

C)carnaval ё unl espeticulo sincrёtico,de forma cOmplexa,com variantes

dependentes das.diferen9as dO,povos e das ёpocas。 ()carnaVal de hOie tem Ori・

gem no carnaval da ldade L/10dia,por sua vez aparentado com as antigas satur‐

nais romanas, quandO Se celebrava Q deus Saturno, que instaurou a idade de

ouro,ou seja,こ ma 6pOCa lcndiria de paz e abundancia.Ё  pr6prio da festa abo‐

lir as leis c as rcgras e,simbolicamente, estabe19cer o caos, O carnaval e as

saturnais sユ o festas origiasticas,de remota Origem religiOsa que,en■ lneio ao

caos instaurado, acenanl, indiretamente, com a pr9messa de renQva9■ o, no

inconsciente desejo de renascimento para a harmonia e a ordem.O carnaval

revive o mito da nostalgia do paraiso perdido.

A severa cultura 01cial da ldade Mёdia opunha as ceremonias litirgicas

da lgreja,apoiada pe10 Estado,ao平 undo livre da festa pOpular de inspira9■o

carnavalesca.At6 o s6culo XVII,a religi■ o ocidental seguiu uIIl provesso de

alternancia interessado enl separar os cultos olciais das formas subversivas de

celebra9ao que conservaVam a mem6ria dos primitivos cultos magicos.
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O carnaval, portanto, reage contra o s6rio oficial, unilateral, gerado do

medo, hostil ao que muda e se renova, preocupado em defender valores absolu-

tos. O carnaval denuncia a relatividade das verdades e da autoridade nopoder,

configurando o reino ut6pico da liberdade e da igualdade, numa concepgao de

mundo que anula a hierarquia e derruba as barreiras sociais. Na verdadeira

festa carnavalesca, n6.o hdL diferenga entre servos e senhores, governantes e go-

vernados.

O principio da festa popular se enfraqueceu bastante devido A racionaliza-

gdo da cultura, responsd.vel pela mudanga radical operada na visao de mundo

do homem moderno. O ideal religioso da Idade Media(seculo V ao XV apro-

ximadamente) e o ideal herdico do Renascimento(s6culo XVI)consagram um

tipo de agA"o baseado em valores absolutos que foram minados pelos crit6rios

pragm6ticos de efici€ncia e rentabilidade oriundos do processo racionalizante.

O incremento do capitalismo depreciou os comportamentos regidos por valores

absolutos, nlo instrumentais. A racionalizagS.o das atividades econOmicas moti-

vou a nova 6tica de trabalho fundada na impessoaiidade, que eliminou os elos

afetivos e promoveu um dos problemas m6ximos do homem contemporAneo, a

solidao, tanto maior quanto mais densa a populag6 o dos centros urbanos.

A onda racionalizantecomega a desagregar o vigor da festa popular e a

espontaneidade do riso, a partir do s6culo XVII, na Europa, no. entanto, no

Brasil, ocorre exatamente o processo inverso. O carnaval dd os primeiros pas-

sos e se firma, difundindo-se a tal ponto que influiu na formaga.o da consci€ncia

do povo brasileiro e na sua concepgdo de mundo. O brasileiro 6 um povo alegre

e brincalhao que gosta de cantar e dangar nas inrimeras festas promovidas du-

rante o ano.

As circumstAncias segundo as quais o Brasil foi colonizado, ap6s a sua des-

coberta em 1500, acarretaram um hibridismo racial em que se fundem o san-

gue do portugu€s colonizador, o do indio selvagem dono da terra e o do negro

africano trazido como escravo para trabalhar, em sua maior parte, nas imensas

fazendas de cana de agricar.
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Do contingente portugues, enviado para colontzar o Brasil, Iaziam parte

padres jesuitas com a missao de catequizar os indios e oS negros, pordm, desde

o inicio, esses religiosos tiveram de utilizar os mais diversos expedientes que

tornassem atraente o ensinamento do catolicismo. Os padres jesuitas nd'o con'

seguiram que os indios e os negros abandonassem completamente suas crenqas

primitivas, cujos rituais, praticados entre mrisicas, cantos e dangas, acabaram

por impregnar o catolicismo brasileiro que hoje apresenta um cardter sincr6tico

e festeiro. At6 os dias atuais, muitas comemoragOes da Igreja se acompanham

de festas de rua. Nos inicios da colonizagd,o, o poder, a riqueza, a abundAncia

resultantes do r6pido crescimento da propriedade rural, desencadearam o luxo

e a ostent agao, fatores causadores do alastramento da sensualidade e da lascivia.

Num pais tlo vasto quanto o Brasil e com a sede do governo distante em Por'

tugal, era natural que os fazendeiros, donos de imensas extensOes de terra, se

revestissem deilimitada autoridade e costumassem Iazer valer a sua vontade,

que nem sempre podia corresponder d moral religiosa. Por esses motivos, os

padres catequistas ne,o encontravam campo para impor uma orientagdo rigida

e ortodoxa, levando a religiao a perder o aspecto severo e intransigente.

A religiosidade brasileira, que podemos considerar como sentimental e m6-

gica, atuou na formaglo da consci€ncia nacional e contribuiu para definir algu-

mas tend€ncias tipicas do povo. No Brasil, religiao e carnaval andam de m6os

dadas, o que.determina tragos especificos da cultura local. Provavelmente este

aspecto decisivo impede o brasileiro de se deixar arrastar pelo avalanche racio'

nalizadora que devasta e destr6i os valores essencialmente humanos, nesta 6po-

ca de crise e incerteza. 6 verdade que nos grandes centros e no ambiente inte'

lectual o pensamento materialista exerce uma inlfu€ncia singificativa, por6m-

n6o a ponto de sufocar o espirito religioso das vArias classes sociais, desde o povo

i alta burguesia.

O carnaval convida A subversio e a virar o mundo de cabega para baixo,

numa aberta provocagxo ao riso desmedido. O carAter do brasileiro muito se

aproxima deste espirito irreverente e divertido, capaz de trnasformar todo acon'
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tecimento em anedota ou piada, numa aversdo ostensiva a toda obedidncia re-

pressiva e a toda disciplina desindividualizadora. A psicologia do povo brasileio

reage contra o modelo padronizado imposto pela cultura racionalizada.

Evidentemente a literatura brasileira se deixou impregnar pelo riso do car-

naval, mas cumpre esclarecer que as elites intelectuais de um pais td"o jovem

n6o podem evitar os influxos provindos dos centros de tradigao cultural mile-

nar como a Europa. Ao lado, pois desta tend€ncia menos original, cresce e pal-

pita uma liteiatura de cunho nacionalista, dotada de caracteristicas pr6prias.

Em toda parte, a arte culta ou s6ria segue as suas convengOes e, apesar de

contr4ria A insubmissao e d troga, nd,o escapa das infiltragoes das estruturas

carnavalizantes, como a s6tira, por exemplo, g€nero antiquissimo, que constitui

uma modalidade do riso e do c6mico, no seu protesto escarnecedor frente 2r

ordem vigente.

Greg6rio de Matos, que viveu e morreu no s6culo XVII, 6 o primeiro gran-

de poeta brasileiro, autor de uma extensa obra, onde se separam nitidamente

as duas tend€ncias: a sdria e culta, de inspiragS.o europeia e d carnavalizade,

de sabor nacional e popular.

' IJma parte da poesia amorosa de Gregdrio de Matos pertence d corrente

"pettrarquista" que domina todo o lirismo do ocidente, sobretudo nos Sdculos

XVI e XVII. O "petrarquismo" utiliza os procedimentos estilisticos do poeta

italiano Petrarca que, com todos os seus seguidores, falam invariavelmente de

um amor n6o correspondido, dedicado a uma mulher de rara beleza fisica e de

incompar6vel perfeigdo moral e espiritual. O soneto de Greg6rio de Matos que

vou transcrever, dedicado ir amada Maria, nas duas primeiras estrofes fala dessa

rara beleza e insinua sua virtude e castidade que nao lhe permitem gozar a

"flor da formosura". Na terceira estrofe comega o tema da fugacidade do tempo.

que muito angustiou os poetas da 6poba, preocupados com o breve passar da

moidade e o rApido chegar da velhice.

Discreta e formosissima Maria,
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Enquanto estamos vendo claramente

Na vossa ardente vista o sol ardente,

E na rosada face a Aurora fria:

Enquanto pois produz, enquanto cria

Essa esfera gentil, rnina excelente

No cabelo o metal mais reluzente.

E na boca a mais fina pedraria:

Gozai, gozai da flor da formosura,

Antes que o frio da madura idade

Tronco deixe despido, o que 6 verdura.

Que passado o zenite da mocidade,

Sem a noi.te encontrar da sepultura,

6 cada dia ocaso de beldade.

Na primeira estrofe, temos a compraragS"o dos olhos ao sol e da face ao

rosado da aurora, enquanto na segunda estrofe o poeta compara exageradamen-

te o cabelo a uma mina de metal reluzente e a boca is pedras preciosas. Na

terceira estrofe, vem o apaixonado convite A amada para gozar toda essa beleza,

antes que se acabe com a idade. Finalmente na riltima estrofe o poeta lembra

que, quando passa o auge da mocidade antes da morte chegar, cada dia repre-

senta o fim e a destruig4o da beleza.

A linha carnavalizante da produgS"o po6tica de Gregdrio de Matos inverte

completamente as conveng6es e as conveniOncias da lirica de influ€ncia erudita

que enaltecia, sem exceqdo, as belas mulheres de origem europ6ia, de pele alva

como a neve e cabelos de ouro, conforme as pr6prias imagens desses poetas,

por longo tempo repetidas. Gregdrio de Matos viveu no segundo s6culo da nos-

sa coloniza96.o, 6poca em que j6 havia um bom nirmero de mulheres negras e
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tamb6m de mulatas, resultantes do cruzamento do sangue portugu€s com o

negro. Em vez das di6fanas figuras das loiras amadas, o poeta exalta a opelenta

sensualidade da mulher de cor. A descrigio da mulata de nome Catona deixa

entrever os hdbitos lingtiisticos da lirica erudita, por6m invertidos, provenientes

da recusa ao modelo repressivo da cultura oficial, em favor da liberdade an6r-

quica de um erotismo sem freios:

Que pouco sabe de amor,

quem viu, formosa Catona,

que h6 nessa celeste zona

astro ou luminar maior:

tamb6mavioleta6flor,

e mais 6 negra a violeta,

e se bem pode um poeta

uma flor negra estimar,

tambdm eu posso adorar

nos c6us um pardo planeta.

Ao inv6s das cogitagoes em torno de um amor idealizado e frustrado, te-

mos a alegria espontAnea de uma situagS.o concretamente possivel, ao lado de

uma mulher do povo. Os atributos siderais da amada, tipicos da lirica erudita,

permanecem, todavia, muda a cor do astro, pardo, no momento em que apa-

rece a escura violeta em lugar das briihantes rosas da aurora ou dos cAndidos

lirios, muito comuns em pomas "petrarquistas". Na linha carnavalizante, Gre-

gdrio de Matos procura a liberagd.o do tema tradicional e a permissividade mo-

ra1.

Na produgio satirica, sentimos o riso ou a gargalhada que se irradia da

critica irreverente dirigida por Gregdrio aos poderosos do seu tempo, como por

exemplo o retrato de um dos governadores, do qual transcrevo um pequeno

trecho, referente ao famoso nariz:
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Nariz de embono

com tal sacada,

que entra na escada

duas horas primeiro

que seu dono.

A carnavalizaqlo da literatura absorve as peculiaridades do carnaval, a

partir do riso e dos tragos populares, num desejo de liberdade, sem o peso da

hierarquia nem das pressoes e sem qualquer cuidado relativo ao sublime e ao

pudor. A valorizaglo de todos os elementos transgressores do sistema incorpora

os marginais, desde os bebados e os vagabundos at€ ds prostitutas, numa signi-

ficativa oposigdo irs virtudes do her6i tradicional. Greg6rio de Matos comegou.

Outros continuararn. Jorge Amado 6 hoje um dos escritores mais conhecidos,

representante m6ximo dessa vocaglo do brasileiro para a alegria despreocupada

do carnaval.

Somente o entendimento do carnval na qualidade de categoria da exist€n'

cia humana, pode dar-nos a sua vislo ampla de apreens1o da realidade atrav6s

do riso e da descontragAo que, no Brasil, podem estar presentes no apartamento

de luxo e na mis6ria da favelan na macumba e nas pragas das igrejas, no samba

e no futebol. No pais do carnaval, essa alegria sem controle 6 tamb6m um mode

de viver a certeza da angirstiasem remedio da hora presente.


