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9

Como ocor re com fre quên cia, esta pes qui sa tam bém sur giu
por aca so. Pas sei par te do ve rão de 1962 em Udi ne. O Ar qui vo da
Cú ria Epis co pal da que la ci da de pre ser va um acer vo de do cu men -
tos in qui si to ri ais ex tre ma men te rico e, àque la épo ca, ain da inex -
plo ra do. Pes qui sei os jul ga men tos de uma es tra nha sei ta de Fri u li,
cu jos mem bros os ju í zes iden ti fi ca ram como bru xas e cu ran dei ros.
Mais tar de es cre vi um li vro so bre eles (I be nan dan ti: Stre go ne ria e
cul ti agra ri tra Cin que cen to e Sei cen to), pu bli ca do em 1966 e reim -
pres so em Tu rim, em 1979. Ao fo lhe ar um dos vo lu mes ma nus cri -
tos dos jul ga men tos, de pa rei-me com uma sen ten ça ex tre ma men -
te lon ga. Uma das acu sa çõ es fei tas a um réu era a de que ele
sus ten ta va que o mun do ti nha sua ori gem na pu tre fa ção. Essa fra -
se atraiu mi nha cu ri o si da de no mes mo ins tan te, mas eu es ta va à
pro cu ra de ou tras coi sas: bru xas, cu ran dei ros, be nan dan ti. Ano tei o
nú me ro do pro ces so. Nos anos que se se gui ram, essa ano ta ção res -
sal ta va pe ri o di ca men te de meus pa péis e se fa zia pre sen te em mi -
nha me mó ria. Em 1970 re sol vi ten tar en ten der o que aque la de -
cla ra ção po de ria ter sig ni fi ca do para a pes soa que a for mu la ra.
Du ran te esse tem po todo a úni ca coi sa que sa bia a seu res pei to era
o nome: Do me ni co Scan del la, dito Me noc chio.

Este li vro nar ra sua his tó ria. Gra ças a uma far ta do cu men ta -
ção, te mos con di çõ es de sa ber quais eram suas lei tu ras e dis cus -
sõ es, pen sa men tos e sen ti men tos: te mo res, es pe ran ças, iro ni as,
rai vas, de ses pe ros. De vez em quan do as fon tes, tão di re tas, o tra -
zem mu i to per to de nós: é um ho mem como nós, é um de nós.

Mas é tam bém um ho mem mu i to di fe ren te de nós. A re -
cons tru ção ana lí ti ca des sa di fe ren ça tor nou-se ne ces sá ria, a fim
de po der mos re cons tru ir a fi si o no mia, par ci al men te obs cu re ci -
da, de sua cul tu ra e con tex to so ci al no qual ela se mol dou. Foi

PREFÁCIO À EDIÇÃO INGLESA
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pos sí vel ras tre ar o com pli ca do re la ci o na men to de Me noc chio
com a cul tu ra es cri ta, os li vros (ou, mais pre ci sa men te, al guns
dos li vros) que leu e o modo como os leu. Emer giu as sim um fil -
tro, um cri vo que Me noc chio in ter pôs cons ci en te men te en tre
ele e os tex tos, obs cu ros ou ilus tres, que lhe caí ram nas mãos.
Esse cri vo, por ou tro lado, pres su pu nha uma cul tu ra oral que
era pa tri mô nio não ape nas de Me noc chio, mas tam bém de um
vas to seg men to da so ci e da de do sé cu lo XVI. Em con se quên cia,
uma in ves ti ga ção que, no iní cio, gi ra va em tor no de um in di ví -
duo, so bre tu do de um in di ví duo apa ren te men te fora do co mum,
aca bou de sem bo can do numa hi pó te se ge ral so bre a cul tu ra po -
pu lar — e, mais pre ci sa men te, so bre a cul tu ra cam po ne sa — da
Eu ro pa pré-in dus tri al, numa era mar ca da pela di fu são da im -
pren sa e a Re for ma Pro tes tan te, bem como pela re pres são a esta
úl ti ma nos paí ses ca tó li cos. Pode-se li gar essa hi pó te se àqui lo
que já foi pro pos to, em ter mos se me lhan tes, por Mi khail Bakh -
tin, e que é pos sí vel re su mir no ter mo “cir cu la ri da de”: en tre a
cul tu ra das clas ses do mi nan tes e a das clas ses su bal ter nas exis tiu,
na Eu ro pa pré-in dus tri al, um re la ci o na men to cir cu lar fei to de
in flu ên ci as re cí pro cas, que se mo via de bai xo para cima, bem
como de cima para bai xo (exa ta men te o opos to, por tan to, do
“con cei to de ab so lu ta au to no mia e con ti nu i da de da cul tu ra cam-
po ne sa” que me foi atri bu í do por cer to crí ti co).

O quei jo e os ver mes pre ten de ser uma his tó ria, bem como
um es cri to his tó ri co. Di ri ge-se, por tan to, ao lei tor co mum e
ao es pe ci a lis ta. Pro va vel men te ape nas o úl ti mo lerá as no tas,
que pus de pro pó si to no fim do li vro, sem re fe rên ci as nu mé ri -
cas, para não atra van car a nar ra ti va. Es pe ro, po rém, que am bos
re co nhe çam nes se epi só dio um frag men to des per ce bi do, to da -
via ex traor di ná rio, da re a li da de, em par te obli te ra do, e que co -
lo ca im pli ci ta men te uma sé rie de in da ga çõ es para nos sa pró pria
cul tu ra e para nós.

10

80009 - O queijo e os vermes_9r:80009 - O queijo e os vermes CB  8/26/14  3:34 P



11

1

No pas sa do, po di am-se acu sar os his to ri a do res de que rer
co nhe cer so men te as “ges tas dos reis”. Hoje, é cla ro, não é mais
as sim. Cada vez mais se in te res sam pelo que seus pre de ces so res
ha vi am ocul ta do, dei xa do de lado ou sim ples men te ig no ra do.
“Quem cons tru iu Te bas das sete por tas?” — per gun ta va o “lei -
tor ope rá rio” de Brecht. As fon tes não nos con tam nada da que -
les pe drei ros anô ni mos, mas a per gun ta con ser va todo seu peso.

2

A es cas sez de tes te mu nhos so bre o com por ta men to e as ati -
tu des das clas ses su bal ter nas do pas sa do é com cer te za o pri mei -
ro — mas não o úni co — obs tá cu lo con tra o qual as pes qui sas
his tó ri cas do gê ne ro se cho cam. Po rém, é uma re gra que ad mi te
ex ce çõ es. Este li vro con ta a his tó ria de um mo lei ro friu la no —
Do me ni co Scan del la, co nhe ci do por Me noc chio — quei ma do
por or dem do San to Ofí cio, de pois de uma vida trans cor ri da em
to tal ano ni ma to. A do cu men ta ção dos dois pro ces sos aber tos
con tra ele, dis tan tes quin ze anos um do ou tro, nos dá um qua dro
rico de suas idei as e sen ti men tos, fan ta si as e as pi ra çõ es. Ou tros
do cu men tos nos for ne cem in di ca çõ es so bre suas ati vi da des eco -
nô mi cas, so bre a vida de seus fi lhos. Te mos tam bém al gu mas pá -
gi nas es cri tas por ele mes mo e uma lis ta par ci al de suas lei tu ras
(sa bia ler e es cre ver). Gos ta rí a mos, é cla ro, de sa ber mu i tas ou -
tras coi sas so bre Me noc chio. Mas o que te mos em mãos já nos
per mi te re cons tru ir um frag men to do que se cos tu ma de no mi -
nar “cul tu ra das clas ses su bal ter nas” ou ain da “cul tu ra po pu lar”.

PREFÁCIO À EDIÇÃO ITALIANA
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3

A exis tên cia de des ní veis cul tu rais no in te ri or das as sim cha -
ma das so ci e da des ci vi li za das é o pres su pos to da dis ci pli na que foi
aos pou cos se au to de fi nin do como fol clo re, an tro po lo gia so ci al,
his tó ria das tra di çõ es po pu la res, et no lo gia eu ro peia. To da via, o
em pre go do ter mo cul tu ra para de fi nir o con jun to de ati tu des,
cren ças, có di gos de com por ta men to pró pri os das clas ses su bal -
ter nas num cer to pe rí o do his tó ri co é re la ti va men te tar dio e foi
em pres ta do da an tro po lo gia cul tu ral. Só atra vés do con cei to de
“cul tu ra pri mi ti va” é que se che gou de fato a re co nhe cer que
aque les in di ví du os ou tro ra de fi ni dos de for ma pa ter na lis ta como
“ca ma das in fe ri o res dos po vos ci vi li za dos” pos suí am cul tu ra. A
cons ci ên cia pe sa da do co lo ni a lis mo se uniu as sim à cons ci ên cia
pe sa da da opres são de clas se. Des sa ma nei ra foi su pe ra da, pelo
me nos ver bal men te, não só a con cep ção an ti qua da de fol clo re
como mera co le ção de cu ri o si da des, mas tam bém a po si ção de
quem dis tin guia nas idei as, cren ças, vi sõ es de mun do das clas ses
su bal ter nas nada mais do que um acú mu lo inor gâ ni co de frag -
men tos de idei as, cren ças, vi sõ es de mun do ela bo ra dos pe las clas -
ses do mi nan tes pro va vel men te vá ri os sé cu los an tes. A essa al tu ra
co me ça a dis cus são so bre a re la ção en tre a cul tu ra das clas ses su -
bal ter nas e a das clas ses do mi nan tes. Até que pon to a pri mei ra
está su bor di na da à se gun da? Em que me di da, ao con trá rio, ex pri -
me con teú dos ao me nos em par te al ter na ti vos? É pos sí vel fa lar
em cir cu la ri da de en tre os dois ní veis de cul tu ra?

Os his to ri a do res só se apro xi ma ram mu i to re cen te men te —
e com cer ta des con fi an ça — des ses ti pos de pro ble ma. Isso se
deve em par te, sem dú vi da ne nhu ma, à per sis tên cia de uma con -
cep ção aris to crá ti ca de cul tu ra. Com mu i ta fre quên cia idei as ou
cren ças ori gi nais são con si de ra das, por de fi ni ção, pro du to das
clas ses su pe ri o res, e sua di fu são en tre as clas ses su bal ter nas um
fato me câ ni co de es cas so ou mes mo de ne nhum in te res se; como
se não bas tas se, en fa ti za-se pre sun ço sa men te a “de te ri o ra ção”, a
“de for ma ção”, que tais idei as ou cren ças so fre ram du ran te o pro -
ces so de trans mis são. Po rém, a des con fi an ça dos his to ri a do res
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tem tam bém ou tro mo ti vo, mais ime di a to, de or dem me to do ló -
gi ca e não ide o ló gi ca. Em com pa ra ção com os an tro pó lo gos e es -
tu di o sos das tra di çõ es po pu la res, os his to ri a do res par tem com
uma gran de des van ta gem. Ain da hoje a cul tu ra das clas ses su bal -
ter nas é (e mu i to mais, se pen sar mos nos sé cu los pas sa dos) pre -
do mi nan te men te oral, e os his to ri a do res não po dem se pôr a
con ver sar com os cam po ne ses do sé cu lo XVI (além dis so, não se
sabe se os com pre en de ri am). Pre ci sam en tão ser vir-se so bre tu do
de fon tes es cri tas (e even tu al men te ar queo ló gi cas) que são du -
pla men te in di re tas: por se rem es cri tas e, em ge ral, de au to ria de
in di ví du os, uns mais ou tros me nos, aber ta men te li ga dos à cul tu -
ra do mi nan te. Isso sig ni fi ca que os pen sa men tos, cren ças, es pe -
ran ças dos cam po ne ses e ar te sãos do pas sa do che gam até nós
atra vés de fil tros e in ter me di á ri os que os de for mam. É o que bas -
ta para de sen co ra jar, an te ci pa da men te, as ten ta ti vas de pes qui sa
nes sa di re ção.

Po rém, os ter mos do pro ble ma mu dam de for ma ra di cal ante
a pro pos ta de es tu dar não a “cul tu ra pro du zi da pe las clas ses po pu -
la res”, e sim a “cul tu ra im pos ta às clas ses po pu la res”. Foi o que
Ro bert Man drou ten tou fa zer, há uns dez anos, com base numa
fon te até aque le mo men to pou co ex plo ra da: a li te ra tu ra de cor -
del, isto é, fo lhe tos ba ra tos, im pres sos gros sei ra men te (al ma na -
ques, can çõ es, re cei tas e re mé di os, nar ra çõ es de pro dí gios ou
vi das de san tos), ven di dos nas fei ras ou nos cam pos por am bu -
lan tes. Man drou, di an te de uma lis ta dos prin ci pais te mas re cor -
ren tes, aca bou por for mu lar uma con clu são um tan to quan to
apres sa da. Essa li te ra tu ra, por ele de fi ni da como de “eva são”, te -
ria ali men ta do por sé cu los uma vi são de mun do ba nha da de fa -
ta lis mo e de ter mi nis mo, de ma ra vi lho so e mis te ri o so, im pe din -
do que seus lei to res to mas sem cons ci ên cia da pró pria con di ção
so cial e po lí ti ca — e, por tan to, de sem pe nhan do, tal vez cons ci en -
te men te, uma fun ção re a ci o ná ria.

To da via, Man drou não se li mi tou a con si de rar al ma na ques
e can çõ es como do cu men tos de uma li te ra tu ra de li be ra da men te
en de re ça da ao povo. Em uma pas sa gem brus ca e imo ti va da, de -
fi niu-os, en quan to ins tru men tos de uma acul tu ra ção vi to ri o sa,

13
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como “re fle xo [...] da vi são de mun do” das clas ses po pu la res do
An ci en Ré gi me, atri bu in do ta ci ta men te a es sas clas ses uma com -
ple ta pas si vi da de cul tu ral e à li te ra tu ra de cor del uma in flu ên cia
des pro por ci o na da. Mes mo sen do as ti ra gens, como se pre su me,
con si de rá veis, e com cada um da que les fo lhe tos de cer to sen do
lido em voz alta, atin gin do gran des es tra tos de anal fa be tos,
numa so ci e da de em que es tes cons ti tuí am três quar tos da po pu -
la ção, os cam po ne ses ap tos a ler eram com cer te za uma pe que -
na mi no ria. Iden ti fi car a “cul tu ra pro du zi da pe las clas ses po pu -
la res” com a “cul tu ra im pos ta às mas sas po pu la res”, de ci frar a
fi si o no mia da cul tu ra po pu lar ape nas atra vés das má xi mas, dos
pre cei tos e dos con tos da Bi bli o thè que bleue é ab sur do. O ata lho
in di ca do por Man drou para su pe rar as di fi cul da des li ga das à re -
cons tru ção de uma cul tu ra oral nos leva na ver da de ao pon to de
par ti da.

O mes mo ata lho, em bo ra com pres su pos tos mu i to di fe ren -
tes, foi tri lha do — com no tá vel in ge nu i da de — por Ge ne vi è ve
Bol lè me. Essa pes qui sa do ra viu na li te ra tu ra de cor del, em vez
do ins tru men to de uma (im pro vá vel) acul tu ra ção vi to ri o sa, a ex -
pres são es pon tâ nea (ain da mais im pro vá vel) de uma cul tu ra po -
pu lar ori gi nal e au tô no ma, per me a da por va lo res re li gio sos. Nes-
sa re li gião po pu lar, con cen tra da na hu ma ni da de e po bre za de
Cris to, te ri am sido fun di dos, de for ma har mo ni o sa, o na tu ral e
o so bre na tu ral, o medo da mor te e o im pul so em di re ção à vida,
a to le rân cia às in jus ti ças e a re vol ta con tra a opres são. Des sa ma -
nei ra, é cla ro, tro ca-se “li te ra tu ra po pu lar” por uma “li te ra tu ra
des ti na da ao povo”, con ti nu an do, sem se dar con ta, nos do mí -
ni os da cul tu ra pro du zi da pe las clas ses do mi nan tes. É ver da de
que, in ci den tal men te, Bol lè me le van ta a hi pó te se de uma de fa -
sa gem en tre os opús cu los e o modo como se ri am li dos pe las
clas ses po pu la res. Mas essa in di ca ção pre ci o sa per ma ne ce es té -
ril, já que de sem bo ca no pos tu la do da “cri a ti vi da de po pu lar”,
in de ter mi na da e apa ren te men te ina tin gí vel, pró pria de uma tra -
di ção oral que não dei xou ves tí gios.

14
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4

A ima gem es te re o ti pa da e ado ci ca da de cul tu ra po pu lar que
cons ti tui o pon to de che ga da da pes qui sa re a li za da por Bol lè me
con tras ta pro fun da men te com ou tra, vi vís si ma, de li ne a da por Mi -
khail Bakh tin num li vro fun da men tal so bre as re la çõ es en tre Ra -
be lais e a cul tu ra po pu lar do seu tem po. Ao que tudo in di ca, Gar -
gân tua e Pan ta gru el, que tal vez não te nham sido li dos por ne nhum
cam po nês, nos fa zem com pre en der mais coi sas so bre a cul tu ra
cam po ne sa do que o Al ma nach des ber gers, que de via cir cu lar am -
pla men te pe los cam pos da Fran ça. No cen tro da cul tu ra con fi gu -
ra da por Bakh tin está o car na val: mito e rito no qual con flu em a
exal ta ção da fer ti li da de e da abun dân cia, a in ver são brin ca lho na de
to dos os va lo res e hie rar quias cons ti tu í das, o sen ti do cós mi co do
flu ir des tru i dor e re ge ne ra dor do tem po. Se gun do Bakh tin, essa
vi são de mun do, ela bo ra da no cor rer dos sé cu los pela cul tu ra po -
pu lar, se con tra põe, so bre tu do na Ida de Mé dia, ao dog ma tis mo e
à se ri e da de da cul tu ra das clas ses do mi nan tes. Ape nas le van do-se
em con si de ra ção essa di fe ren ça é que a obra de Ra be lais se tor na
com pre en sí vel. A sua co mi ci da de se liga di re ta men te aos te mas
car na va les cos da cul tu ra po pu lar. Por tan to, te mos, por um lado,
di co to mia cul tu ral, mas, por ou tro, cir cu la ri da de, in flu xo re cí pro -
co en tre cul tu ra su bal ter na e cul tu ra he ge mô ni ca, par ti cu lar men -
te in ten so na pri mei ra me ta de do sé cu lo XVI.

Em par te tra ta-se de hi pó te ses, não to das igual men te do cu -
men ta das. Mas o li mi te do be lís si mo li vro de Bakh tin tal vez seja
ou tro: os pro ta go nis tas da cul tu ra po pu lar que ele ten tou des -
cre ver — cam po ne ses, ar te sãos — nos fa lam qua se só atra vés das
pa la vras de Ra be lais. É jus ta men te a ri que za das pers pec ti vas de
pes qui sa in di ca das por Bakh tin que nos faz de se jar, ao con trá rio,
uma son da gem di re ta, sem in ter me di á ri os, do mun do po pu lar.
Po rém, pe los mo ti vos já le van ta dos, subs ti tu ir uma es tra té gia de
pes qui sa in di re ta por ou tra di re ta, nes te tipo de tra ba lho, é por
de mais di fí cil.
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5

Mas não é pre ci so exa ge rar quan do se fala em fil tros e in ter -
me di á ri os de for ma do res. O fato de uma fon te não ser “ob je ti va”
(mas nem mes mo um in ven tá rio é “ob je ti vo”) não sig ni fi ca que
seja inu ti li zá vel. Uma crô ni ca hos til pode for ne cer tes te mu nhos
pre ci o sos so bre o com por ta men to de uma co mu ni da de cam po -
ne sa em re vol ta. A aná li se do “car na val de Ro mans” re a li za da por
Em ma nu el Le Roy La du rie é exem plar nes se sen ti do. No con -
jun to, di an te da in cer te za me to do ló gi ca e da po bre za dos re sul -
ta dos da mai or par te dos es tu dos de di ca dos ex pli ci ta men te à de -
fi ni ção do que era a cul tu ra po pu lar da Eu ro pa pré-in dus trial,
so bres sai um cer to tipo de pes qui sa, como a de Na ta lie Ze mon
Da vis e de Ed ward P. Thomp son so bre os cha ri va ri, por exem -
plo, que ilu mi na as pec tos par ti cu la res des sa cul tu ra. Mes mo uma
do cu men ta ção exí gua, dis per sa e re ni ten te pode, por tan to, ser
apro vei ta da.

Con tu do, o medo de cair no fa mi ge ra do po si ti vis mo in gê -
nuo, uni do à exas pe ra da cons ci ên cia da vi o lên cia ide o ló gi ca que
pode es tar ocul ta por trás da mais nor mal e, à pri mei ra vis ta, ino -
cen te ope ra ção cog ni ti va, in duz hoje mu i tos his to ri a do res a jo -
gar a cri an ça fora jun to com a água da ba cia — ou, dei xan do de
lado as me tá fo ras, a cul tu ra po pu lar jun to com a do cu men ta ção
que dela nos dá uma ima gem mais ou me nos de for ma da. De pois
de ter cri ti ca do (não sem ra zão) as pes qui sas já lem bra das aqui
so bre a li te ra tu ra de cor del, um gru po de es tu di o sos che gou a se
per gun tar se “a cul tu ra po pu lar exis ti ria para além do ges to que
a eli mi na”. A per gun ta é re tó ri ca e a res pos ta, ob vi a men te, ne ga -
ti va. Essa es pé cie de ne o pir ro nis mo pa re ce à pri mei ra vis ta pa ra -
do xal, vis to que por trás dele en con tram-se os es tu dos de Mi chel
Fou cault, quer di zer, al guém que com a mai or au to ri da de, na
His toi re de la fo lie, cha mou a aten ção so bre as ex clu sõ es, as proi -
bi çõ es, os li mi tes atra vés dos quais nos sa cul tu ra se cons ti tu iu
his to ri ca men te. Mas, ob ser van do me lhor, per ce be-se que o pa ra -
do xo é só apa ren te. O que in te res sa so bre tu do a Fou cault são os
ges tos e os cri té ri os da ex clu são; os ex clu sos, um pou co me nos.
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Em His toi re de la fo lie já es ta va im plí ci ta, ao me nos em par te, a
tra je tó ria que le va ria Fou cault a es cre ver Les mots et les cho ses e
L’ar ché o lo gie du sa voir. Tal tra je tó ria foi mu i to pos si vel men te ace -
le ra da pe las sim ples ob je çõ es ni i lis tas lan ça das por Jac ques Der -
ri da con tra a His toi re de la fo lie. Não se pode fa lar da lou cu ra
numa lin gua gem his to ri ca men te par ti ci pan te da ra zão oci den tal
e, por tan to, do pro ces so que le vou à re pres são da pró pria lou cu -
ra. O pon to em que se apoia a pes qui sa de Fou cault — dis se Der -
ri da em pou cas pa la vras — não exis te, não pode exis tir. A es sas
al tu ras o am bi ci o so pro je to fou caul ti a no de uma “ar queo lo gia do
si lên cio” trans for mou-se em si lên cio puro e sim ples — por ve zes
acom pa nha do de uma muda con tem pla ção es te ti zan te.

Essa in vo lu ção apa re ce num li vro re cen te, que reú ne en sai os
re di gi dos por Fou cault e por al guns dos seus co la bo ra do res; além
des ses, traz vá ri os do cu men tos so bre o caso de um jo vem cam po -
nês que, no iní cio do sé cu lo XVII, ma tou a mãe, a irmã e um ir -
mão. A aná li se ver sa aci ma de tudo so bre a in ter se ção de duas lin -
gua gens de ex clu são que ten dem a se ne gar, al ter na da men te: a
ju di ci á ria e a psi quiá tri ca. A fi gu ra do as sas si no, Pi er re Ri vi è re,
aca ba pas san do para se gun do pla no — jus ta men te quan do são pu -
bli ca das suas me mó ri as, es cri tas por ele a pe di do dos ju í zes, que
pro cu ra vam uma ex pli ca ção para o trí pli ce cri me. A pos si bi li da de
de in ter pre tar esse tex to foi ex clu í da de for ma ex plí ci ta, por que
equi va le ria a al te rá-lo, re du zin do-o a uma “ra zão” es tra nha a ele.
Não so bra mais nada, além de “es tu por” e “si lên cio” — úni cas
rea çõ es le gí ti mas.

É no ir ra ci o na lis mo es te ti zan te, por tan to, que vai de sem bo -
car essa li nha de pes qui sa. A re la ção, obs cu ra e con tra di tó ria, de
Pi er re Ri vi è re com a cul tu ra do mi nan te é ape nas men ci o na da;
suas lei tu ras (al ma na ques, li vros de pi e da de, mas tam bém Le bon
sens du curé Mes li er) são mes mo ig no ra das. Pre fe re-se des cre vê-
-lo va gan do pe los bos ques de pois do de li to como “um ho mem
sem cul tu ra [...] um ani mal sem ins tin to [...] um ser mí ti co, um
ser mons tru o so, im pos sí vel de ser de fi ni do por que es tra nho a
qual quer or dem no me á vel”. É o êx ta se di an te do es tra nha men -
to ab so lu to, que na re a li da de é fru to da re cu sa de aná li se e in -
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ter pre ta ção. As ví ti mas da ex clu são so ci al tor nam-se os de po si -
tá ri os do úni co dis cur so que re pre sen ta uma al ter na ti va ra di cal às
men ti ras da so ci e da de cons ti tu í da — um dis cur so que pas sa pelo
de li to e pelo ca ni ba lis mo, que é en car na do in di fe ren te men te
nas me mó ri as re di gi das por Pi er re Ri vi è re ou no seu ma tri cí dio.
É um po pu lis mo às aves sas, um po pu lis mo “ne gro” — mas as -
sim mes mo po pu lis mo.

6

O que foi dito até aqui de mons tra com cla re za a am bi gui -
da de do con cei to de “cul tu ra po pu lar”. Às clas ses su bal ter nas
das so ci e da des pré-in dus tri ais é atri bu í da ora uma pas si va ade -
qua ção aos sub pro du tos cul tu rais dis tri bu í dos com ge ne ro si -
da de pe las clas ses do mi nan tes (Man drou), ora uma tá ci ta pro -
pos ta de va lo res, ao me nos em par te au tô no mos em re la ção à
cul tu ra des sas clas ses (Bol lè me), ora um es tra nha men to ab so lu -
to que se co lo ca até mes mo para além, ou me lhor, para aquém
da cul tu ra (Fou cault). É bem mais fru tí fe ra a hi pó te se for mu la -
da por Bakh tin de uma in flu ên cia re cí pro ca en tre a cul tu ra das
clas ses su bal ter nas e a cul tu ra do mi nan te. Mas pre ci sar os mo -
dos e os tem pos des sa in flu ên cia ( Jac ques Le Goff co me çou
esse tra ba lho ob ten do óti mos re sul ta dos) sig ni fi ca en fren tar o
pro ble ma pos to pela do cu men ta ção, que no caso da cul tu ra po -
pu lar é, como já dis se mos, qua se sem pre in di re ta. Até que pon -
to os even tu ais ele men tos da cul tu ra he ge mô ni ca, en con trá veis
na cul tu ra po pu lar, são fru tos de uma acul tu ra ção mais ou me -
nos de li be ra da ou de uma con ver gên cia mais ou me nos es pon -
tâ nea e não, ao con trá rio, de uma in cons ci en te de for ma ção da
fon te, ob vi a men te ten den do a con du zir o des co nhe ci do ao co -
nhe ci do, ao fa mi li ar?

Al guns anos atrás, vi-me obri ga do a en fren tar um pro ble ma
pa re ci do no de cor rer de uma pes qui sa so bre pro ces sos con tra a
bru xa ria, en tre os sé cu los XVI e XVII. Eu que ria en ten der o que a
bru xa ria era na re a li da de para os seus pro ta go nis tas — bru xas e
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bru xos —, mas a do cu men ta ção da qual dis pu nha (pro ces sos e,
em es pe ci al, os tra ta dos de de mo no lo gia) pa re cia cons ti tu ir uma
tal bar rei ra, que im pe dia de for ma ir re me di á vel o co nhe ci men to
da bru xa ria po pu lar. Es bar ra va sem pre, por to dos os la dos, com
os es que mas de ori gem cul ta da bru xa ria in qui si to ri al. Ape nas a
des co ber ta de um veio de cren ças até aque le mo men to ig no ra das,
con cen tra do nos be nan dan ti, abriu uma bre cha na que la pa re de.
Pela dis cre pân cia en tre as per gun tas dos ju í zes e as res pos tas dos
acu sa dos — a qual não po de ria ser atri bu í da aos in ter ro ga tó ri os
su ges ti vos nem à tor tu ra —, vi nha à bai la um es tra to pro fun do de
cren ças po pu la res subs tan ci al men te au tô no mas.

As con fis sõ es de Me noc chio, o mo lei ro fri u la no pro ta go nis -
ta des te li vro, cons ti tu em, em cer ta me di da, um caso se me lhan -
te ao dos be nan dan ti. Aqui, tam bém, a ir re du ti bi li da de de par te
dos dis cur sos de Me noc chio a es que mas co nhe ci dos apon ta para
um es tra to ain da não exa mi na do de cren ças po pu la res, de obs cu -
ras mi to lo gias cam po ne sas. Mas o que tor na mu i to mais com pli -
ca do o caso de Me noc chio é o fato de es ses obs cu ros ele men tos
po pu la res es ta rem en xer ta dos num con jun to de idei as mu i to cla -
ras e con se quen tes, que vão do ra di ca lis mo re li gio so ao na tu ra -
lis mo ten den ci al men te ci en tí fi co, às as pi ra çõ es utó pi cas de re no -
va ção so ci al. A im pres si o nan te con ver gên cia en tre as po si çõ es de
um des co nhe ci do mo lei ro fri u la no e as de gru pos de in te lec tu ais
dos mais re fi na dos e co nhe ce do res de seu tem po re pro põe com
toda for ça o pro ble ma da cir cu la ri da de da cul tu ra for mu la do por
Bakh tin.

7

An tes de ana li sar em que me di da as con fis sõ es de Me noc -
chio nos aju dam a pre ci sar o pro ble ma, de ve mos nos per gun tar
que re le vân cia po dem ter, num pla no ge ral, as idei as e cren ças
de um in di ví duo úni co em re la ção aos do seu ní vel so ci al. No
mo men to em que equi pes in tei ras de es tu di o sos se lan çam a em -
pre sas imen sas de his tó ria quan ti ta ti va das idei as ou de his tó ria
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re li gio sa se ri al, pro por uma in ves ti ga ção ca pi lar so bre um mo lei -
ro pode pa re cer pa ra do xal ou ab sur do, qua se como o re tor no ao
tear me câ ni co numa era de te a res au to má ti cos. É sin to má ti co
que a pos si bi li da de de uma in ves ti ga ção como essa te nha sido
des car ta da an te ci pa da men te por al guém como Fran çois Fu ret,
que de fen dia a ideia de que a rein te gra ção das clas ses in fe ri o res
na his tó ria ge ral pode ocor rer ape nas sob o sig no do “nú me ro e
do ano ni ma to”, atra vés da de mo gra fia e da so ci o lo gia, “um es -
tu do quan ti ta ti vo das so ci e da des do pas sa do”. Em bo ra não mais
ig no ra das, as clas ses in fe ri o res es ta ri am da mes ma for ma con de -
na das a per ma ne cer “si len ci o sas”.

Po rém, se a do cu men ta ção nos ofe re ce a opor tu ni da de de
re cons tru ir não só as mas sas in dis tin tas como tam bém per so na -
li da des in di vi du ais, se ria ab sur do des car tar es tas úl ti mas. Não é
um ob je ti vo de pou ca im por tân cia es ten der às clas ses mais bai -
xas o con cei to his tó ri co de “in di ví duo”. É cla ro que exis te o ris -
co de cair no ane do tá rio, na fa mi ge ra da his toi re évé ne men ti el le
(que não só é nem ne ces sa ri a men te é his tó ria po lí ti ca). Con tu -
do, tra ta-se de um ris co evi tá vel. Al guns es tu dos bi o grá fi cos
mos tra ram que um in di ví duo me dí o cre, des ti tu í do de in te res se
por si mes mo — e jus ta men te por isso re pre sen ta ti vo —, pode
ser pes qui sa do como se fos se um mi cro cos mo de um es tra to so -
ci al in tei ro num de ter mi na do pe rí o do his tó ri co — a no bre za
aus trí a ca ou o bai xo cle ro in glês do sé cu lo XVI.

Se ria esse o caso de Me noc chio? Nem por so nho. Não po -
de mos con si de rá-lo um cam po nês “tí pi co” (no sen ti do de “mé -
dio”, “es ta tis ti ca men te mais fre quen te”) do seu tem po: seu re la -
ti vo iso la men to na co mu ni da de dei xa isso cla ro. Aos olhos dos
con ter râ ne os Me noc chio era um ho mem, ao me nos em par te,
di fe ren te dos ou tros. Mas essa sin gu la ri da de ti nha li mi tes bem
pre ci sos: da cul tu ra do pró prio tem po e da pró pria clas se não se
sai a não ser para en trar no de lí rio e na au sên cia de co mu ni ca -
ção. As sim como a lín gua, a cul tu ra ofe re ce ao in di ví duo um ho -
ri zon te de pos si bi li da des la ten tes — uma jau la fle xí vel e in vi sí -
vel den tro da qual se exer ci ta a li ber da de con di ci o na da de cada
um. Com rara cla re za e lu ci dez, Me noc chio ar ti cu lou a lin gua -
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gem que es ta va his to ri ca men te à sua dis po si ção. Por isso, nas
suas con fis sõ es é pos sí vel en con trar de ma nei ra bas tan te ní ti da,
qua se exas pe ra da, uma sé rie de ele men tos con ver gen tes; es ses
mes mos ele men tos, numa ou tra do cu men ta ção aná lo ga — con -
tem po râ nea ou pou co pos te ri or —, apa re cem dis per sos, ou en -
tão só é pos sí vel vis lum brá-los. Al gu mas in ves ti ga çõ es con fir -
mam a exis tên cia de tra ços que re con du zem a uma cul tu ra
cam po ne sa co mum. Em pou cas pa la vras, mes mo um caso-li mi -
te (e Me noc chio com cer te za o é) pode se re ve lar re pre sen ta ti -
vo, seja ne ga ti va men te — por que aju da a pre ci sar o que se deva
en ten der, numa si tu a ção dada, por “es ta tis ti ca men te mais fre -
quen te” —, seja po si ti va men te — por que per mi te cir cuns cre ver
as pos si bi li da des la ten tes de algo (a cul tu ra po pu lar) que nos
che ga ape nas atra vés de do cu men tos frag men tá ri os e de for ma -
dos, pro ve ni en tes qua se to dos de “ar qui vos da re pres são”.

Com isso não es ta mos que ren do con tra por as pes qui sas qua-
li ta ti vas às quan ti ta ti vas. Sim ples men te que re mos fri sar que, no
que toca às clas ses su bal ter nas, o ri gor de mons tra do pe las pes -
qui sas quan ti ta ti vas não pode dei xar de lado (se qui ser mos, não
pode ain da dei xar de lado) o tão de plo ra do im pres si o nis mo das
qua li ta ti vas. O chis te de E. P. Thomp son so bre o “gros sei ro e
in sis ten te im pres si o nis mo do com pu ta dor que re pe te ad nau se am
um úni co ele men to, pas san do por cima de to dos os da dos do cu -
men tais para os quais não foi pro gra ma do”, é li te ral men te ver -
da dei ro, já que o com pu ta dor, como é ób vio, não pen sa, mas
exe cu ta or dens. Por ou tro lado, só uma sé rie de pes qui sas par ti -
cu la res, de gran de fô le go, pode per mi tir a ela bo ra ção de um pro -
gra ma ar ti cu la do, a ser sub me ti do ao com pu ta dor.

Va mos dar um exem plo con cre to. Nos úl ti mos anos fo ram
con clu í das vá ri as pes qui sas quan ti ta ti vas so bre a pro du ção li -
vrei ra fran ce sa do sé cu lo XVI II e sua di fu são, com o jus tís si mo
pro pó si to de alar gar o qua dro da tra di ci o nal his tó ria das ideias
atra vés do le van ta men to de uma enor me quan ti da de de tí tu los
(qua se 45 mil), sis te ma ti ca men te ig no ra dos pe los es tu di o sos
até aque le mo men to. Só des se modo — co men tou-se — po de -
re mos ava li ar a in ci dên cia do ele men to iner te, es tá ti co, da pro -
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du ção li vrei ra, e ao mes mo tem po en ten der o sig ni fi ca do de
rup tu ra das obras re al men te ino va do ras. Um es tu di o so ita li a -
no, Fu rio Diaz, fez al gu mas ob je çõ es a essa abor da gem: por
um lado, cor re-se o ris co de es tar sem pre des co brin do o ób vio;
por ou tro, de se ater ao que, em ter mos his tó ri cos, é en ga no -
so. E deu um exem plo irô ni co: os cam po ne ses fran ce ses do fim
do sé cu lo com cer te za não as sal ta vam os cas te los da no bre za
por que ti nham lido L’Ange Con duc teur, mas por que as “no vas
idei as mais ou me nos im plí ci tas nas no tí ci as que che ga vam de
Pa ris” iam ao en con tro de “in te res ses e [...] ve lhos ran co res”.
É evi den te que a se gun da ob je ção (a ou tra é bem mais fun da -
men ta da) nega de fato a exis tên cia de uma cul tu ra po pu lar,
como tam bém a uti li da de das pes qui sas so bre idei as e cren ças
das clas ses su bal ter nas, re pro pon do a ve lha his tó ria das idei as
do tipo ex clu si va men te eli tis ta. Na ver da de, a crí ti ca a ser fei -
ta às pes qui sas quan ti ta ti vas da his tó ria das idei as é ou tra: não
por se rem pou co afei tas à eli te e sim por ain da o se rem de mais.
Elas par tem do pres su pos to de que não só os tex tos, como até
mes mo os tí tu los, for ne cem da dos ine quí vo cos. Ora, isso se
tor na cada vez me nos ver da de quan to mais o ní vel dos lei to res
di mi nui. Os al ma na ques, can çõ es, li vros de pi e da de, vida de
san tos, tudo o que cons ti tu ía o vas to ma te ri al da pro du ção li -
vrei ra, a nós sur gem como es tá ti cos, iner tes, sem pre iguais a si
mes mos. Mas como eram li dos pelo pú bli co de en tão? Em que
me di da a cul tu ra pre do mi nan te men te oral da que les lei to res
in ter fe ria na fru i ção do tex to, mo di fi can do-o, re mo de lan do-o,
che gan do mes mo a al te rar sua na tu re za? As re fe rên ci as de Me -
noc chio a suas lei tu ras nos dão um exem plo cla ro des se tipo de
re la ção com o tex to, a qual di ver ge por in tei ro da dos lei to res
cul tos de hoje. Tais re fe rên ci as nos per mi tem me dir a de fa sa -
gem, jus ta men te hi po te ti za da por Bol lè me, en tre os tex tos da
li te ra tu ra “po pu lar” e o modo como eram li dos por cam po ne -
ses e ar te sãos. No caso de Me noc chio a de fa sa gem apa re ce
com uma pro fun di da de de cer to pou co co mum. Po rém, ain da
uma vez, é pre ci sa men te essa sin gu la ri da de que ofe re ce in di -
ca çõ es pre ci o sas para pes qui sas pos te ri o res. No caso da his tó -
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ria quan ti ta ti va das idei as, por exem plo, ape nas a cons ci ên cia
da va ri a bi li da de, his tó ri ca e so ci al, da fi gu ra do lei tor po de rá
for ne cer de ma nei ra efe ti va as pre mis sas de uma his tó ria das
idei as tam bém qua li ta ti va men te di ver sa.

8

A de fa sa gem en tre os tex tos li dos por Me noc chio e o modo
como ele os as si mi lou e os re fe riu aos in qui si do res in di ca que
suas po si çõ es não são re du tí veis ou re mis sí veis a um ou ou tro
li vro. Por um lado, elas re en tram numa tra di ção oral an ti quís -
si ma; por ou tro, evo cam uma sé rie de mo ti vos ela bo ra dos por
gru pos he ré ti cos de for ma ção hu ma nis ta: to le rân cia, ten dên -
cia em re du zir a re li gião à mo ra li da de etc. Tra ta-se de uma di -
co to mia só apa ren te, que re me te na ver da de a uma cul tu ra
uni tá ria em que não é pos sí vel es ta be le cer re cor tes cla ros. Mes -
mo que Me noc chio te nha en tra do em con ta to, de ma nei ra mais
ou me nos me di a da, com am bi en tes cul tos, suas afir ma çõ es em
de fe sa da to le rân cia re li gio sa, seu de se jo de re no va ção ra di cal
da so cie da de apre sen tam um tom ori gi nal e não pa re cem re -
sul ta do de in flu ên ci as ex ter nas pas si va men te re ce bi das. As
raí zes de suas afir ma çõ es e de se jos es tão fin ca das mu i to lon -
ge, num es tra to obs cu ro, qua se in de ci frá vel, de re mo tas tra di -
çõ es cam po ne sas.

A esta al tu ra po der-se-ia per gun tar se o que emer ge dos dis -
cur sos de Me noc chio não é mais uma “men ta li da de” do que uma
“cul tu ra”. Ape sar das apa rên ci as, não se tra ta de uma dis tin ção
fú til. O que tem ca rac te ri za do os es tu dos de his tó ria das men ta -
li da des é a in sis tên cia nos ele men tos iner tes, obs cu ros, in cons -
cien tes de uma de ter mi na da vi são de mun do. As so bre vi vên ci as,
os ar caís mos, a afe ti vi da de, a ir ra ci o na li da de de li mi tam o cam po
es pe cí fi co da his tó ria das men ta li da des, dis tin guin do-a com mui -
ta cla re za de dis ci pli nas pa ra le las e hoje con so li da das, como a
his tó ria das idei as ou a his tó ria da cul tu ra (que, no en tan to, para
al guns es tu di o sos en glo ba as duas an te ri o res). Ins cre ver o caso
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de Me noc chio no âm bi to ex clu si vo da his tó ria das men ta li da des
sig ni fi ca ria, por tan to, co lo car em se gun do pla no o for tís si mo
com po nen te ra ci o nal (não ne ces sa ri a men te iden ti fi cá vel à nos sa
na ci o na li da de) da sua vi são de mun do. To da via, o ar gu men to
de ci si vo é ou tro: a co no ta ção ter mi nan te men te in ter clas sis ta da
his tó ria das men ta li da des. Esta, como já foi dito, es tu da o que
têm em co mum “Cé sar e o úl ti mo sol da do de suas le giões, são
Luís e o cam po nês que cul ti va va as suas ter ras, Cris tó vão Co -
lom bo e o ma ri nhei ro de suas ca ra ve las”. Nes se sen ti do, na
mai or par te das ve zes, o ad je ti vo co le ti va acres cen ta do a “men ta -
li da de” é ple o nás ti co. Ora, não que re mos ne gar a le gi ti mi da de
de in ves ti ga çõ es des se tipo, po rém o ris co de che gar a ex tra po -
la çõ es in de vi das é mu i to gran de. Até mes mo um dos mai o res
his to ri a do res des te sé cu lo, Lu ci en Feb vre, caiu numa ar ma di lha
des se gê ne ro. Num li vro ine xa to mas fas ci nan te, ten tou, atra vés
da in ves ti ga ção so bre um in di ví duo — ain da que ex cep ci o nal,
como Ra be lais —, iden ti fi car as co or de na das men tais de toda
uma era. En quan to se tra ta de de mons trar a ine xis tên cia de um
pre su mí vel “ateís mo” em Ra be lais, ne nhum pro ble ma. En tre -
tan to, quan do se aden tra o ter re no da “men ta li da de (ou psi co lo -
gia) co le ti va”, sus ten tan do que a re li gião exer cia so bre “os ho -
mens do sé cu lo XVI” uma in flu ên cia, ao mes mo tem po, pro fun da
e opres so ra, da qual era im pos sí vel es ca par, como não es ca pou
Ra be lais, a ar gu men ta ção se tor na ina cei tá vel. Quem eram aque -
les mal iden ti fi ca dos “ho mens do sé cu lo XVI”? Hu ma nis tas, mer -
ca do res, ar te sãos, cam po ne ses? Gra ças à no ção in ter clas sis ta de
“men ta li da de co le ti va”, os re sul ta dos de uma in ves ti ga ção con -
du zi da so bre um pe que no es tra to da so ci e da de fran ce sa com pos -
to por in di ví du os cul tos são ta ci ta men te am pli a dos até abar car
com ple ta men te um sé cu lo in tei ro. É o re tor no da tra di ci o nal
his tó ria das idei as. Os cam po ne ses, isto é, a gran de mai o ria da
po pu la ção da que la épo ca, são vis lum bra dos no li vro de Feb vre
só para se rem apres sa da men te li qui da dos como “mas sa [...] se mis -
sel va gem, ví ti ma das su pers ti çõ es”, en quan to a afir ma ção de que
era im pos sí vel, na que le tem po, for mu lar uma po si ção ir re li gio sa
con se quen te em ter mos crí ti cos tra duz-se em ou tra — bas tan te
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pre vi sí vel — de que o sé cu lo XVII não era o sé cu lo XVI e Des car -
tes não era con tem po râ neo de Ra be lais.

Ape sar des ses li mi tes, o modo como Feb vre con se gue se pa -
rar os múl ti plos fios que li gam um in di ví duo a um am bi en te, a
uma so ci e da de, his to ri ca men te de ter mi na dos, per ma ne ce exem -
plar. Os ins tru men tos que usou para ana li sar a re li gião de Ra be -
lais po dem ser vir tam bém para ana li sar a re li gião, tão di ver sa, de
Me noc chio. Em todo caso, a esta al tu ra já deve es tar cla ro por
que à ex pres são “men ta li da de co le ti va” seja pre fe rí vel a tam bém
pou co sa tis fa tó ria ex pres são “cul tu ra po pu lar”. Uma aná li se de
clas ses é sem pre me lhor que uma in ter clas sis ta.

Com isso não se está de ma nei ra al gu ma afir man do a exis -
tên cia de uma cul tu ra ho mo gê nea, co mum tan to aos cam po ne -
ses como aos ar te sãos da ci da de (para não fa lar dos gru pos mar -
gi nais, como os va ga bun dos), na Eu ro pa pré-in dus tri al. Ape nas
se está que ren do de li mi tar um âm bi to de pes qui sa no in te ri or
do qual é pre ci so con du zir aná li ses par ti cu la ri za das como a que
fa ze mos aqui. Só des se modo será pos sí vel even tu al men te ge ne -
ra li zar as con clu sõ es a que se che gou nes te es tu do.

9

Dois gran des even tos his tó ri cos tor na ram pos sí vel um caso
como o de Me noc chio: a in ven ção da im pren sa e a Re for ma. A
im pren sa lhe per mi tiu con fron tar os li vros com a tra di ção oral
em que ha via cres ci do e lhe for ne ceu as pa la vras para or ga ni zar
o amon to a do de idei as e fan ta si as que nele con vi vi am. A Re for -
ma lhe deu au dá cia para co mu ni car o que pen sa va ao pa dre do
vi la re jo, con ter râ ne os, in qui si do res — mes mo não ten do con se -
gui do di zer tudo di an te do papa, dos car de ais e dos prín ci pes,
como que ria. As rup tu ras gi gan tes cas de ter mi na das pelo fim do
mo no pó lio dos le tra dos so bre a cul tu ra es cri ta e do mo no pó lio
dos clé ri gos so bre as ques tõ es re li gio sas ha vi am cri a do uma si -
tu a ção nova, po ten ci al men te ex plo si va. Mas a con ver gên cia en -
tre as as pi ra çõ es de uma par te da alta cul tu ra e as da cul tu ra po -

80009 - O queijo e os vermes_9r:80009 - O queijo e os vermes CB  8/26/14  3:34 P



26

pu lar já ti nha sido de cla ra da de ma nei ra de fi ni ti va mais de meio
sé cu lo an tes do pro ces so de Me noc chio — quan do Lu te ro con -
de na ra com fe ro ci da de os cam po ne ses em re vol ta e suas rei vin -
di ca çõ es. Tais ide ais, na que la épo ca, ins pi ra vam ape nas exí guas
mi no ri as per se gui das, como os ana ba tis tas. Com a Con trarre -
for ma (e pa ra le la men te com a con so li da ção das igre jas pro tes -
tan tes) ini ci a ra-se uma era mar ca da pelo en ri je ci men to hie rár -
qui co, pela dou tri na ção pa ter na lis ta das mas sas, pela ex tin ção da
cul tu ra po pu lar, pela mar gi na li za ção mais ou me nos vi o len ta das
mi no ri as e dos gru pos dis si den tes. E o pró prio Me noc chio aca -
bou quei ma do.

10

Dis se mos que era im pos sí vel efe tu ar re cor tes cla ros na cul -
tu ra de Me noc chio. Só com o bom sen so se po dem iso lar cer tos
te mas que, já na que la épo ca, con ver giam com ten dên ci as de
uma par te da alta cul tu ra do sé cu lo XVI e que se tor na ram pa tri -
mô nio da cul tu ra “pro gres sis ta” dos sé cu los se guin tes: as pi ra ção
a uma re for ma ra di cal da so ci e da de, cor ro são in ter na da re li -
gião, to le rân cia. Gra ças a tudo isso, Me noc chio está in se ri do
numa tê nue, si nu o sa, po rém mu i to ní ti da li nha de de sen vol vi -
men to que che ga até nós: po de mos di zer que Me noc chio é nos -
so an te pas sa do, mas é tam bém um frag men to per di do, que nos
al can çou por aca so, de um mun do obs cu ro, opa co, o qual só
atra vés de um ges to ar bi trá rio po de mos in cor po rar à nos sa his -
tó ria. Essa cul tu ra foi des tru í da. Res pei tar o re sí duo de in de ci -
fra bi li da de que há nela e que re sis te a qual quer aná li se não sig -
ni fi ca ce der ao fas cí nio idi o ta do exó ti co e do in com pre en sí vel.
Sig ni fi ca ape nas le var em con si de ra ção uma mu ti la ção his tó ri ca
da qual, em cer to sen ti do, nós mes mos so mos ví ti mas. “Nada do
que acon te ceu deve ser per di do para a his tó ria”, lem bra va Wal -
ter Ben ja min. Mas “só à hu ma ni da de re di mi da o pas sa do per -
ten ce in tei ra men te”. Re di mi da, isto é, li be ra da.

80009 - O queijo e os vermes_9r:80009 - O queijo e os vermes CB  8/26/14  3:34 P



Tout ce qui est intéressant se passe dans l’ombre...
On ne sait rien de la véritable histoire des hommes.
CÉLINE

A Luisa
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1

Cha ma va-se Do me ni co Scan del la, co nhe ci do por Me noc -
chio. Nas ce ra em 1532 (quan do do pri mei ro pro ces so de cla rou
ter 52 anos), em Mon te re a le, uma pe que na al deia nas co li nas
do Fri u li, a 25 qui lô me tros de Por de no ne, bem pro te gi da pe las
mon ta nhas. Vi veu sem pre ali, ex ce to dois anos de des ter ro após
uma bri ga (1564-65), trans cor ri dos em Arba, uma vila não mui -
to dis tan te, e numa lo ca li da de não pre ci sa da da Car nia. Era ca -
sa do e ti nha sete fi lhos; ou tros qua tro ha vi am mor ri do. De cla -
rou ao cô ne go Giam bat tis ta Maro, vi gá rio-ge ral do in qui si dor
de Aqui leia e Con cór dia, que sua ati vi da de era “de mo lei ro, car -
pin tei ro, mar ce nei ro, pe drei ro e ou tras coi sas”. Mas era prin ci -
pal men te mo lei ro; usa va as ves ti men tas tra di ci o nais de mo lei ro
— ves te, capa e ca puz de lã bran ca. E foi as sim, ves ti do de bran -
co, que se apre sen tou para o jul ga men to.

Al guns anos de pois, dis se aos in qui si do res que era “pau -
pér ri mo”: “Não te nho nada além de dois moi nhos de alu guel
e dois cam pos ar ren da dos, e com isso sus ten tei e sus ten to mi -
nha po bre fa mí lia”. Mas, sem dú vi da, Me noc chio es ta va exa -
ge ran do. Mes mo se boa par te da co lhei ta ser vis se para pa gar
o alu guel (pro va vel men te em es pé cie) dos dois moi nhos, além
das pe sa das ta xas so bre a ter ra, de via so brar o bas tan te para
so bre vi ver e ain da para os mo men tos di fí ceis. Tan to é que,
quan do se en con tra va des ter ra do em Arba, alu ga ra de ime dia -
to ou tro moi nho. Quan do sua fi lha Gio van na se ca sou (Me -
noc chio ti nha mor ri do ha via dois me ses), re ce beu o cor res -
pon den te a 256 li ras e nove sol dos — um dote não mu i to rico,
mas bem me nos mi se rá vel em com pa ra ção aos há bi tos da re -
gião no pe rí o do.
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