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O presente ensaio visa pensar a presença do riso como elemento carnavalizado 

no conto “O homem que sabia javanês”, do autor carioca Lima Barreto (1881-1922), a 

partir das postulações de Mikhail Bakhtin. A literatura desse romancista é espaço de 

crítica voraz ao sistema que estava se instaurando no início do século XX, a República, 

e ao modelo de literatura que se perpetuava no período. A miserabilidade da população 

carioca, habitante dos subúrbios, em que o próprio autor se via inserido, era um dos 

motivos que o levava a fazer de seus personagens verdadeiros mestres na arte das 

peripécias sociais, sempre buscando, através dessa fantasia, mostrar situações sociais 

catastróficas.  

 

Pensar sobre o riso é dialogar com ideias de uma tradição milenar. Os estudos 

sobre o tema nos remontam a Dionísio e ao culto realizado em sua homenagem. Com o 

passar dos tempos podemos encontrar diversos registros de rituais que o apresentam 

como símbolo de prosperidade e vida. Logo, com o advento do Cristianismo toda essa 

concepção adquiriu nova conotação na mentalidade dos povos. A Igreja Católica passou 

a reprimir manifestações que incitassem o riso, legando-o um caráter nefasto, contrário 

à ideologia da ordem – que dominava por meio do sério. Segundo a entidade cristã, o 

riso rememorava as crenças politeístas e as práticas negativas. Os cristãos deveriam 

viver em constante estado de temor e solidão para encontrarem felicidade e alegria após 

a morte. Entretanto esses mandamentos nunca foram postos em prática na sua 

totalidade. As pessoas realizavam constantes festas para celebração dos mortos. 

Também eram comuns e motivo de críticas e denúncias festas e celebrações situadas nas 

proximidades das igrejas e, em determinadas ocasiões, com a participação de religiosos.  

Muitos autores passaram a questionar sua natureza. Para alguns, assim como 

para a mentalidade cristã, o riso representava o erro, o feio. Já para outros ele servia 
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como denúncia a práticas indesejadas de origens políticas, criticando posturas de 

autoridades do poder que abusavam das regalias que lhe eram conferidas. 

Dentre as teorias que visam retratar o riso podem ser destacadas as posições de 

Platão, Aristóteles, Cícero, Quintiliano, entre outros pensadores. Platão, um dos 

primeiros teóricos a ser mencionado pela pesquisadora Camila da Silva Alavarce 

questiona tanto o objeto de quem se ri quanto o sujeito que ri, salientando uma posição 

de inveja deste com aquele. Logo, para o filósofo, ambos carregam caráter negativo. 

Aristóteles, de quem muito se perdeu seus estudos acerca do riso, ao refletir 

sobre o cômico, não o atribui visão negativa, para o filósofo o riso está associado à 

felicidade, a alegria. No pensamento de Cícero, quando o autor busca pensar o riso 

como parte integrante da oratória, ressalta que esse é elemento muito importante para a 

aproximação do orador com seu público, atribuindo um peso maior ao discurso que sabe 

fazer do riso mecanismo de integração. Quintiliano possui um pensamento muito 

próximo do ciceriano, mais sua teoria vai mais além ao ressaltar que o riso é algo 

altamente planejado pelo orador.  

A igreja católica foi entidade de grande influência acerca dos conceitos de riso 

que foram se formando no pensamento ocidental. Na Idade Média, devido ao regime 

absolutista que detinha, atribuiu característica negativa ao riso. Essa negativa se deve ao 

caráter contestador que esse lega a quem dele faz uso. Pensamentos mais recentes como 

os de Schopenhauer, Baudelaire, Jean Paul vão ressaltar uma posição questionadora do 

riso, destacando a insatisfação por uma ordem que não corresponde a um ideário.  

Segundo Alavarce, para esses autores o riso possui como característica essencial o sério, 

a procura de novos caminhos.  

Um teórico que visa pensar o caráter do riso dentro da obra literária é Mikhail 

Bakhtin, ressaltando a influência do campo sério-cômico para a produção romanesca 

ligada ao riso, em especial a produção de François Rabelais. Opondo-se a outras 

composições da antiguidade clássica, como a épica e a retórica, por sua derivação do 

folclore carnavalesco, que fazia uma grande aproximação entre ficção e realidade 

Bakhtin erige uma nova forma de pensar o literário a partir do seu grande vínculo com o 

carnavalesco, com a cultura popular, com a oralidade. 

O campo sério-cômico é o que vai dar origem a carnavalização, que por muito 

tempo esteve dissociada da literatura. A fusão com esta passou a ser denominada 

carnavalização da Literatura.  O processo de carnavalização é muito questionado na 

obra bakhtiniana Problemas da Poética de Dostoiévski, na qual o teórico disserta acerca 



das obras do romancista Fiódor Dostoiévski (1821-1881) ressaltando a presença da 

carnavalização em toda a obra desse autor. Segundo Bakhtin o carnaval não é 

representado nem contemplado, ele é vivenciado, as pessoas vivem uma vida 

carnavalizada.  

Esse riso carnavalesco ambivalente de alcance universal se consagra nos rituais 

de destronamento, unindo o sentido de morte com o de renascimento, alegorias do fim 

de uma estrutura velha para o erguimento de uma nova, uma renovação que se busca 

alcançar diante de situações vigentes. O ritual também era utilizado para 

questionamentos das estruturas sociais e de poder de uma população visando mostrar 

uma visão de mundo. 

Segundo o autor, dentre os gêneros originários do sério-cômico o que melhor se 

infiltrou e perdurou na história literária foi a Sátira Menipéia, caracterizada por sua 

mistura entre a fantasia e o extraordinário, no intento de experimentar uma verdade, 

uma ideia a ser comprovada: “A experimentação de um sábio é a experimentação de sua 

posição filosófica no mundo.” (BAKHTIN, 2010, p. 131). Esse gênero é o que carrega 

maior aproximação com os rituais de carnavalização, devido a sua aproximação com a 

realidade e a alegoria social que buscar representar.  Caracterizado por um caráter 

contestador, debruça sua crítica principalmente sobre a épica e a trágica, por ver nessas 

a busca de uma unidade, de um pensamento único. Segundo Sérgio Schaefer a Sátira 

Menipéia “é um modo de dizer que contesta e ridiculariza costumes, instituições e ideias 

com ironia e mordacidade. (SCHAEFER, 2011, p. 07). 

Pensando no riso como mecanismo de denúncia utilizada por muitos autores, 

podemos chegar à literatura de um carioca, Lima Barreto, nascido em finais do Século 

XIX e que se consagra escritor ao longo do Século XX. A produção do autor visa pensar 

o sistema político da época e as relações de poder que estavam se perpetuando no início 

da República no Brasil. Barreto se apropria de argumentos para incitar o riso em seu 

leitor, com caricaturas sociais que pensam apenas em seu “umbigo” e que trabalham 

para saciar sua própria fome, esquecendo a miserabilidade presente em torno de um 

pequeno eixo “civilizado”, os morros e favelas, local de concentração da maioria da 

população. 

Lima Barreto soube representar com grande benevolência a união entre a 

miserabilidade e o luxo, o rico e o pobre, salientando o desprezo do maior para com o 

menor e o “desconcerto do mundo” que a situação apresenta. A literatura barreteana 

passeia por todos os campos sociais, sendo retrato de uma sociedade, do cotidiano de 



um povo miserável que nada recebe de atenção das autoridades políticas do país. Essa 

“polêmica Velada” (BAKHTIN) presente na literatura do autor lhe abre caminho para 

enveredar no gênero sério-cômico e dele fazer instrumento para questionamentos e 

críticas do seu tempo. 

Abrindo espaço para uma parte de sua obra pouco auscultada, os contos, 

passamos a refletir um pouco o caráter carnavalesco de um de seus mais reconhecidos 

textos, “O homem que sabia Javanês” (1911), escrito em momento mais aclamado da 

carreira do autor e de suas produções mais eficazes e ricas. 

A história é narrada por Castelo, narrador-personagem, que acabou de chegar da 

Bahia, à procura de melhorar sua vida. Já havia procurado diversos meios de trabalhos 

que não lhe exigiriam esforços, até ver em um anúncio de jornal uma oferta para ser 

professor de javanês. Percebeu de imediato que esse era o emprego que precisava, pois 

jamais lhe questionariam o conhecimento da língua oceânica, já que ninguém saberia 

falá-la.  

O herói procurou decorar o alfabeto, algumas expressões da língua, um pouco de 

sua literatura e foi apresentar-se ao Barão que havia requisitado. Este precisava aprender 

o idioma para cumprir uma promessa de família, fazer uma leitura de um livro em 

javanês, sendo esse ato necessário para permanência e glória do nome da família. O 

trabalho de Castelo era árduo, pois o Barão apresentava grande dificuldade de 

aprendizado do idioma, por fim, chegando a pedir para o professor de javanês apenas 

lhe traduzir o livro, o que resolveu inventando várias histórias, levando a admiração 

tanto do dono casa como de sua família. Todos o aclamavam. Essa admiração o legou a 

indicação a um cargo de cônsul. Antes de assumi-lo foi representar o Brasil em um 

congresso de Linguística e escreveu vários artigos sobre a língua Javanesa. Com a morte 

do barão herdou uma pequena herança e logo após o congresso assumiu o cargo de 

Cônsul em Havana ficando por lá seis anos, mesmo sem saber nada da língua oceânica. 

O conto desenrola-se em um bar assemelhando-lhe a um fato corriqueiro, do 

cotidiano, em que um amigo narra para o outro, em tom sarcástico, a aventura 

vivenciada, um caso que aconteceu em sua vida, ato comum dentro da sociedade. 

Através da narrativa, o narrador satiriza o modelo academicista de conhecimento 

que estava se perpetuando no período. O sujeito não precisa estudar para conseguir altos 

cargos, apenas por se passar por conhecedor de determinado assunto se tornaria 

celebridade, seria aclamado. A sabedoria não é o meio de enriquecimento e 



crescimento, a relação com outras pessoas é o que o faria subir na vida. Castelo, por 

meio da relação estabelecida com o Barão consegue chegar ao consulado. 

 Outro ponto pincelado na narrativa é o valor dedicado ao intelectual do 

período, que tem por único meio de subir na vida o uso das máscaras sociais. Castelo 

quando saiu da Bahia parecia já conhecer a política da capital carioca, engendrada no 

jogo das aparências, onde títulos e exotismos compõem o quadro social e a realidade da 

elite brasileira. Basta se dizer estrangeiro que passa a ganhar todo o respeito e a atenção 

das pessoas. A admiração pelas pessoas que assumem deter certo conhecimento é 

exagerada, tudo é legado a essas, o sujeito que detêm um conhecimento que outros não 

têm é exaltado e tudo lhe é conferido, desde os cargos mais altos a fama e aclamação. A 

imagem pessoal, assim como as relações e o jogo do apadrinhamento são ingredientes 

essenciais para conseguir êxito e fama. 

Outra ideia com que esse narrador brinca, é apresentada em uma situação típica 

do brasileiro, a malandragem, essa proposição está assentada na capacidade do sujeito 

organizar as situações para que tudo haja a seu favor sem necessitar realizar grandes 

esforços. Castelo perante a pergunta inesperada do Barão arranja uma justificativa 

cabível e consegue convencer o coronel de seu conhecimento da língua oceânica: 

 

Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. 

Contei-lhe que meu pai era javanês. Tripulante de um navio de mercante, 

viera ter a Bahia, estabelecera-se nas proximidades de canavieiras como 

pescador, casara, prosperara e fora com ele que aprendi javanês (BARRETO, 

2010, p. 74). 

 

 Era esta visão que Lima atribui aos cidadãos cariocas afeiçoados a dizerem-

se conhecedores demais. Na verdade, o que lhes restava era um jogo de máscaras e 

aparências, vinculadas a uma ética pautada nas aparências e a um academicismo que só 

o sujeito carregado de títulos ganhava a fama. Essa sátira presente nas poucas páginas 

desse conto toma espaço em toda a obra do autor, como nos contos “Arte de Governar” 

“O poderoso dr. Matamorros” e “A Nova Califórnia”. 

 Seus personagens apresentam um censo crítico extraordinário. O rito 

carnavalizado que ganhou espaço na história literária com a obra de Rabelais foi muito 

explorada na produção de Barreto, sendo esse bufão, alegoria da população política a 

que essa obra visa representar, desfigurada virando motivo de riso. 

A literatura carnavalizada marca presença na obra de Lima, representada pela 

mescla sério-cômico, visava denunciar os abusos de poderes das autoridades locais 



através do riso. Autor esse que, enquanto vivo, nunca deixou de questionar as atitudes 

tomadas pelos representantes do povo, entretanto sua voz foi sempre foi uma voz sem 

eco.  
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