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 Depois de várias tentativas, decidi que a melhor maneira de iniciar esse texto 

seria recriando os meus passos, dentro da universidade, até entrar em contato com a 

teoria de Bakhtin.  

 

 No início do ano, conheci a professora Fabiana e seu encantamento ao falar em 

práticas de letramento e alfabetização. Apesar do meu pouco conhecimento sobre 

Bakhtin, entenda-se pouco como pouquíssimo, embarquei junto com a professora no seu 

projeto de pesquisa que traz ninguém menos do que Bakhtin no título: “Bakhtin e a 

educação: a ética, a estética e a cognição constituídas através do estudo dos gêneros 

do discurso e das praticas de letramento(s)”. A necessidade de entender os estudos 

sobre Bakhtin fez com que eu entrasse no GEBAP - Grupo de Estudos Bakhtinianos do 

Pampa. E foi assim que surgiu a oportunidade de escrever um texto para o II EEBA - 

Encontro de Estudos Bakhtinianos – que será realizado em Vitória, ES. 

 

 Como já disse, ainda não tenho muita caminhada com o Bakhtin, por isso vou 

começar relatando as minhas leituras até o momento. Fui apresentada ao paradigma 

indiciário, um método de pesquisa que trabalha a partir de indícios e de pistas. Fiz a 

leitura de algumas teses que o utilizaram e realizei a leitura do livro O queijo e os 

vermes de Carlo Ginzburg.  

 

 O livro narra a história de Domenico Scandella, o Menocchio, um moleiro que 

no século XVI foi julgado e condenado pela Inquisição. Com uma farta documentação à 
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disposição, Ginzburg consegue relacionar alguns livros que circulavam naquela época e 

também as principais inquietações de Menocchio.  

 

Foi possível rastrear o complicado relacionamento de Menocchio com a 
cultura escrita, os livros que leu e o modo como os leu [...] pressupunha uma 
cultura oral que era patrimônio não apenas de Menocchio, mas de um vasto 
segmento da sociedade do século XVI  (GINZBURG, 2008, p.10).  
 

É nesse rastro que a obra de Ginzburg encontra com a obra de Bakhtin e 

podemos perceber a relação entre as culturas subalterna e soberana: circularidade, entre 

a cultura das classes dominantes e a das classes subalternas [...] um relacionamento 

circular feito de influências recíprocas, que se movia de baixo para cima, bem como de 

cima para baixo (Ginzburg 2008, p.10).  

 

De acordo com Bakhtin, a partir de um estudo sobre a obra Gargantua de 

Rabelais, a visão de mundo, elaborada no correr dos séculos pela cultura popular, se 

contrapõe, sobretudo, na Idade Média (contexto rabelesiano), ao dogmatismo e à 

seriedade da cultura das classes dominantes. São justamente as investigações 

desenvolvidas por Bakhtin que faz muitos autores – inclusive, no meu projeto de 

pesquisa – a realizar uma análise e reflexão a partir de uma sondagem direta, sem 

intermediários, da cultura popular sem considerá-la como menor, ou inferior à cultura 

culta. Com a análise de Bakhtin do contexto da obra de Rabelais e de Ginzburg sobre 

Menocchio e sua época, vemos que não há uma supremacia entre popular e culto. Pelo 

contrário, o culto sempre bebe nas fontes do popular, ou seja, ambos dialogam e se 

enriquecem mutuamente.  

 

 Ginzburg afirma que Menocchio é ao mesmo tempo um homem muito diferente 

de nós, mas que “de vez em quando as fontes, tão diretas, o trazem muito perto de nós: 

é um homem como nós, é um de nós” (2008, p.11). Acho que era nesse ponto que queria 

chegar. Durante a leitura, os questionamentos feitos por Menocchio me pareceram 

muito compreensíveis. Sinceramente, alguns já passaram pela minha cabeça!  

 

 E é com isso em mente – é um homem como nós - que vou tentar pensar em 

Menocchio hoje e como as suas inquietações ainda se fazem presentes. 



 Em um dos interrogatórios, Menocchio fala sobre o Caos, “Eu disse que 

segundo meu pensamento e crença tudo era um caos, isto é, terra, ar, água e fogo 

juntos, e de todo aquele volume em movimento se formou uma massa” (2008 p.36-37). 

Quem de nós já não teve alguma dúvida sobre o surgimento do mundo? Desde cedo, já 

na escola, conhecemos as diversas teorias sobre a criação do mundo. Para os gregos, no 

começo tudo era o Caos. Para os cientistas, o mundo surgiu após uma explosão, o Big 

Bang. Para a Igreja, foi Deus quem criou o mundo.  

 

 Em pleno século XXI ainda temos dúvidas. Imagine com Menocchio que viveu 

durante o Renascimento! Imaginar que tudo era um caos era cultuar os valores gregos! 

 

 Menocchio tinha opiniões concretas a respeito da Igreja, pois acreditava que ela 

não devia ter tantas pompas e que os sacramentos, como batismo e casamento, eram 

invenções do homem: "Acho que a lei e os mandamentos da Igreja são só mercadorias 

e que se deve viver acima disso" (Ginzburg, 2008, p.42). Hoje, no século XXI, temos 

novas “mercadorias”. Diariamente somos bombardeados com mercadorias que são 

“indispensáveis para uma vida feliz e bem sucedida”. Os anúncios publicitários, através 

de modelos bonitos e com corpos perfeitos, insinuam os padrões nos quais devemos nos 

enquadrar. As novas tecnologias, lançadas quase que mensalmente, estão ao alcance de 

todos. A partir de parcelas pequenininhas, que cabem no seu bolso!  

 

 Mas voltando para os sacramentos, se Menocchio vivesse nos dias de hoje, o que 

ele acharia do valor cobrado pela “mercadoria” casamento? Com uma pesquisa rápida 

na internet, se descobre que o preço cobrado pela Igreja parte, em média, de um salário 

mínimo e pode chegar, dependendo da Igreja, até três mil reais. 

 

 Devido à cultura oral que trazia, Menocchio tinha um modo particular de ler e 

interpretar o que lia. Buscava na leitura, um suporte para as suas crenças. 

 

Vimos quais livros Menocchio lia. Mas como os lia? Confrontando [...] as 
passagens dos livros por ele citados com as conclusões às quais chegava [...] 
nos vemos às voltas invariavelmente, com lacunas [...] Qualquer tentativa de 
considerar esses livros “fontes” no sentido mecânico do termo cai ante a 
agressiva originalidade da leitura de Menocchio [...] Menocchio de maneira 
inconsciente interpunha entre ele e a página impressa – um filtro que fazia 



enfatizar certas passagens enquanto ocultava outras [...] essa chave de leitura, 
remete continuamente a uma cultura diversa da registrada na página 
impressa: uma cultura oral. (GINZBURG, 2008, p.72). 

 

 Menocchio é questionado pelo inquisidor sobre uma declaração, na qual havia 

dito que era cristão porque nascera cristão. A resposta foi: “Senhor, eu penso que cada 

um acha que a sua fé seja a melhor, mas não se sabe qual é a melhor; mas porque meu 

avô, meu pai e os meus são cristãos, eu quero continuar cristão e acreditar que essa 

seja a melhor fé” (2008, p.92). Existe pensamento mais contemporâneo que esse?   

 

 Assim como Menocchio, sou cristã porque nasci cristã. Mas estou longe de ser 

considerada uma católica praticante, fiel aos ensinamentos da Igreja e acreditar que a fé 

cristã é a melhor. Pelo contrário, acredito que existam muitas falhas na Igreja Católica. 

 Em outro momento Menocchio fala sobre o inferno:  

 

Eu gosto que se pregue para os homens viverem em paz, mas pregar o 
inferno, Paulo disse isso, Pedro disse, acho que é mercadoria, invenção de 
homens que sabem mais do que os outros. Li na bíblia que Davi escreveu os 
salmos enquanto estava sendo perseguido por Saul (GINZBURG, 2008, 
p.127). 
 

Ginzburg sugere que Menocchio tentava dizer que o verdadeiro inferno é aqui 

nesta terra. Agora sim! Quem de nós, humildes mortais, em algum momento da vida 

não teve uma explosão e pronunciou: Que inferno de vida! 

 

 Se Menocchio vivesse hoje, de certa forma ele estaria resguardado pela 

Constituição de 1988. Nossos direitos e deveres nos garantem que: “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa [...] é livre a manifestação do 

pensamento [...] é inviolável a liberdade de consciência e de crença”. Digo de certa 

forma porque o termo soberania antecede todos os nossos direitos! 

 

 Encerramos reiterando o que Ginzburg disse sobre Menocchio ser um de nós. Os 

movimentos que ocorreram no Brasil mostram isso. Nós gritamos aos quatro ventos 

nossas mais diversas opiniões. Nós gritamos Diretas Já! E conseguimos. Nós gritamos 

Fora Collor! E conseguimos. Esse ano não foi somente por 20 centavos de aumento na 

passagem do transporte coletivo.  Nós gritamos não à carga tributável exorbitante. Nós 



gritamos por uma melhor assistência médica. Nós gritamos não à corrupção. Nós 

gritamos por uma melhor educação e valorização dos professores. Nós gritamos por 

uma vida mais igual. Nós gritamos por respeito!  

 

 Deixamos aqui um salve aos nossos Menocchios. Salve a Ana, salve o Paulo, 

salve a Maria, salve o Antonio, e tantos outros! Salve as vozes populares que buscam 

combater as injustiças impostas por soberanos! 
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