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Resumo: O presente artigo pretende discorrer sobre as formas de crítica e sátira à Igreja Medieval, 

constatas na obra de François Rabelais. Para isso, analisaremos alguns extratos de sua obra em que se 

é possível entrever seu ponto de vista irônico e zombeteiro em relação aos dogmas da Cultura Oficial 

cristã. Objetivamos mostrar, ainda, como, por meio dessa críticas, o autor vislumbra uma nova visão 

de mundo, engendrado pelo caráter cômico e alegre de seus escritos. 
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Até meados do século XX a obra de François Rabelais
i
 era vista somente como uma 

literatura alegre, cuja intenção seria unicamente a de causar o riso do leitor. Isso se dá graças 

ao caráter jocoso e carnavalesco de suas imagens. Os estudos rabelaisianos desenvolvidos por 

Abel Lefranc
ii
, por volta dos anos 20, vieram contribuir para vislumbrar o aspecto crítico e 

engajado de seus escritos. Lefranc realiza uma série de estudos historiográficos, com base nos 

quais afirma que Rabelais era um extremo opositor à Igreja Medieval, chegando a atribuir-lhe 

o rótulo de ateu. No entanto, Lucien Febvre
iii

, através da sua obra O problema da 

incredulidade no século XVI: a religião de Rabelais (2009) repensa os estudos desenvolvidos 

pelo crítico, contestando a afirmação do ateísmo de Rabelais, uma vez que esse conceito ainda 

era desconhecido no século XVI. Segundo o crítico, o autor de Gargantua seria, antes, um 

cristão descontente com os excessos cometidos pela Igreja Católica. 

Bakhtin
iv

, analisa as imagens rabelaisianas sob o âmbito da cultura cômica popular,  a 

qual, segundo o crítico, é a fonte de onde o autor extrai todo “seu sistema de imagens, assim 

como sua concepção artística” (BAKHTIN, p.2). As imagens populares são ambivalentes: se, 

por um lado elas constituem uma oposição à cultura oficial, ancorada nas práticas e dogmas 

da Igreja, por outro, elas inserem uma nova visão de mundo, marcada pela comicidade e pelo 

riso. Conforme Bakhtin, a cultura cômica popular, por seu caráter jocoso, convida o leitor da 

época a fugir da realidade vigente, em que predominava a seriedade e o medo. Dessa forma, 

todos os elementos populares destacados por Bakhtin – o riso, vocabulário da praça pública, 
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festas populares, o banquete, o corpo grotesco e o baixo material e corporal - todos esses 

elementos ganham espaço na obra rabelaisiana em detrimento da cultura oficial. 

Os estudos rabelaisianos desenvolvidos a partir do século XX contribuíram, assim,  

para uma visão mais completa de sua obra, deixando entrever não somente a crítica religiosa 

como também sua ânsia por uma ordem social e religiosa mais livre e igualitária. 

Desde muito cedo, Rabelais entra em contato com os dogmas e práticas eclesiásticos, 

passando por diversas ordens monásticas. Por outro lado, o autor apresenta já em sua 

adolescência grande interesse pelos estudos e pelo conhecimento. Integra-se ao círculo 

humanista de André Tiraqueau, passando a estudar assiduamente o grego e o latim, as 

chamadas letras humanistas, além de apreciar a literatura clássica, o Direito, a Medicina e a 

Filosofia. Além disso, invenção da imprensa, no século XVI, permite o acesso a obras até 

então desconhecidas facilitando o aprofundamento do autor em relação aos estudos. Sua 

devoção pelo saber, entretanto, acaba chamando a atenção dos sacerdotes que logo passam a 

persegui-lo, proibindo seus estudos e interditando o seu acesso aos livros que Tiraqueau lhe 

enviara. 

Assim, Rabelais conjuga em si tanto a visão de mundo medieval como a sede 

renascentista de conhecimento. Essas duas concepções de mundo são refletidas em sua obra, 

em que o autor satiriza os dogmas e sacerdotes da Igreja, mostrando sua preferência pelas 

ideologias renascentistas. 

O crítico Erich Auerbach
v
 destaca em sua obra a questão da pluralidade estilística, que 

seria herança dos sermões da classe mendicante da Idade Média. Essa pluralidade é 

configurada através da junção de fatos opostos como o estilo cômico grotesco à alusão a fatos 

da realidade, vocabulário baixo e escatológico à retórica mais elegante e à menção a vários 

domínios do conhecimento como o Direito, Medicina, Literatura Clássica, Filosofia etc. A 

mistura e a pluralidade da obra rabelaisiana refletem o eruditismo e o vasto conhecimento do 

autor. O caráter plural e heteróclito de sua obra não se opõe somente à unilateralidade da 

visão de mundo cristã - que só admitia a Verdade imposta pela Igreja e pelas sagradas 

escrituras - como também convida o leitor do século XVI a vivenciar o mundo sob outros 

pontos de vista e entrar em contato com toda sua essência plurissignificativa. 

Assim, Rabelais, traz para sua obra várias concepções de mundo em detrimento da 

inflexibilidade da visão medieval. As ideologias renascentistas, oriundas da Itália, impregnam 

seus escritos e colocam em questão a visão de mundo cristã. 
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Em seu segundo livro, Gargantua (1534), Rabelais critica a educação teológica em 

favor do ensino renascentista. Gargantua, em sua infância, é ensinado, inicialmente, por 

teólogos da Sorbonne. Seu dia a dia poderia ser assim resumido: levantava-se entre oito e 

nove horas da manhã, almoçava abundantemente, ia à Igreja e ouvia de vinte e seis a trinta 

missas, depois voltava para casa, estudava meia hora já pensando na próxima refeição e por 

fim comia e bebia em excesso. Segundo o narrador, a educação sofista transforma o gigante 

em um “tolo, simplório, sempre pensativo e distraído” (RABELAIS, 2003, p.80). Ao 

conhecer, entretanto, o jovem Eudemão, ensinado segundo os preceitos humanistas, 

Gargantua começa a chorar “como um bezerro desmamado” (RABELAIS, 2003, p.81) tanta 

era a eloquência e pompa do rapaz, que lembrava mais “um Graco, um Cícero ou um Emílio 

dos tempos passados que um jovenzinho deste século” (RABELAIS, 2003, p.81). Ao ver a 

diferença entre a imbecilidade de seu filho e a desenvoltura do jovem Eudemão, 

Grandgousier, o pai do gigante, decide contratar o mesmo preceptor do rapaz para ensiná-lo. 

Gargantua então, passa a ser educado por um preceptor humanista que o torna um erudito, 

conhecedor das mais diversas artes e dos mais diversos domínios do conhecimento. Ao 

submeter sua personagem a duas linhas educacionais e mostrando a superioridade da 

educação humanista em relação à sofista, Rabelais critica o ensino teológico expondo seu 

próprio ideal pedagógico, baseado no princípio humanista do savoir encyclopédique, em que 

o homem deve se aperfeiçoar nas mais diversas áreas do saber. 

Rabelais ainda critica o próprio discurso dos sacerdotes, sempre baseado nas Sagradas 

Escrituras, satirizando sua própria concepção de mundo que não admite outra verdade que não 

a apregoada pelos escritos bíblicos. Assim, Rabelais parodia trechos, versículos da Bíblia, não 

no intuito de ironizar o livro sagrado, mas de satirizar as próprias pregações e retóricas dos 

eclesiásticos. 

Em Gargantua, publicado em 1534, o autor satiriza, por meio do riso escarnecedor e 

da paródia dos textos bíblicos, os excessos da ordem oficial cristã, assim como sua visão de 

mundo unilateral estabelecida por sua interpretação dos textos sagrados. No capítulo VI deste 

livro, por exemplo, narra-se o episódio do nascimento de Gargantua que, por sua vez, é parido 

de forma bem estranha: este sai pelas orelhas de sua mãe, Gargamelle. O absurdo narrado não 

é o único elemento que provoca a comicidade do episódio: o riso é reiterado pela evocação 

dos textos bíblicos no sentido de justificar e assegurar a veracidade desse fato. Rabelais 

utiliza-se, assim, da mesma estratégia de um pregador sacerdotal para convencer o leitor de 

sua “verdade” − do estranho nascimento do gigante − isto é, prova-lhe através das sagradas 
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escrituras que o leitor deve acreditar em sua absurda narração, uma vez que “para Deus nada é 

impossível”: 

Se duvidais, nada posso fazer; mas um homem de bem, um homem de bom 

senso, acredita sempre no que lhe dizem e vê por escrito. Não diz Salomão, 

Proverbium XIV: Innocens credit omni verbo
vi
, etc, e São Paulo prim. 

Corinthior. XII: Charitas omnia credit?
vii

 Por que não acreditareis? Porque 

diríeis, não tem aparência. E eu vos digo que, só por essa causa deveis 

acreditar, com fé perfeita, pois os sorbonistas dizem que a fé é argumento 

das coisas destituídas de aparência (RABELAIS, 2003, p. 46). 

Rabelais ainda parodia outros argumentos frequentes no discurso eclesiástico, como 

o da crença e conformação com a Vontade divina, que não deve ser questionada, e o da fé 

incondicional no impossível, no sobrenatural: 

Será contra a nossa lei, a nossa fé, a nossa razão, contra as Sagradas 

Escrituras? De minha parte, nada encontro nas bíblias santas que seja contra 

tal coisa. Mas, se a vontade de Deus assim for, achais que ele não pode 

fazer? Ah! por favor, não perturbeis jamais os vossos espíritos com esses 

vãos pensamentos. Pois eu vos digo que, para Deus, nada é impossível. E se 

ele quisesse que, de agora em diante, as mulheres parissem seus filhos pela 

orelha? (RABELAIS, 2003, p. 47). 

Como se não bastasse a apropriação dos textos bíblicos e dos lugares-comuns da 

retórica sacerdotal como forma de sátira ao discurso teológico, Rabelais parodia, ainda, os 

escritos mitológicos greco-latinos e outras histórias para crianças da época, conferindo-lhes 

tanta credibilidade quanto a que é atribuída aos evangelhos:  

Baco não foi engendrado da coxa de Júpiter? Roquetaillade não nasceu do 

calcanhar de sua mãe? Papa-moscas do chinelo de sua ama? Minerva não 

nasceu da cabeça de Júpiter, saindo pela orelha? Adônis da casca da árvore 

de mirra? Castor e Pollux não saíram de dentro da casca de um ovo que Leda 

botou? Mas iríeis ficar muito mais surpresos e espantados se eu aqui vos 

expusesse todo o capítulo em que Plínio fala de partos estranhos contra a 

natureza. (RABELAIS, 2003, p. 47). 

Ao evocar a voz da mitologia clássica, Rabelais coloca o leitor em face de outras 

autoridades que não a das Sagradas Escrituras, mesmo através do riso, relativizando a 

Verdade imposta pelos pregadores sorbonistas, teólogos da Sorbonne. Vimos, então, através 

da rápida análise desses intertextos que Rabelais parodia tanto a Bíblia, livro tão caro aos 

cristãos, como os textos greco-latinos. No primeiro caso ele visa ridicularizar o discurso 

teológico e suas estratégias retóricas. Já no segundo, ele procura buscar autoridade em outras 

vozes a fim de relativizar a Verdade unilateral imposta pela Igreja. 
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Além das críticas estabelecidas à educação e ao discurso cristão Rabelais critica as 

ordens monásticas da época criando um convento utópico: a Abadia de Télema
viii

. A exemplo 

da Utopia de Thomas Morus, Rabelais configura, por sua vez, o modelo ideal de ordem 

clerical e, por extensão, de organização social. Após a guerra entre o pai de Gargantua e 

Picrochole, narrada no primeiro livro rabelaisiano, Grandgousier, vitorioso, para recompensar 

a frei Jean des Entoummeures pela intrépida defesa da abadia de Seuillé contra os soldados 

picrocholinos, honra-lhe com a construção de um monastério, em tudo divergente das 

retrógadas ordens sacerdotais da época. Enquanto nessas instituições predominam a rigidez e 

o autoritarismo dos quais o próprio Rabelais fora vítima em sua juventude, a abadia de 

Télema, que significa “ato de vontade”, representaria a utopia, o sonho rabelaisiano de 

liberdade, cujo mote principal consiste na expressão fais ce que voudras
ix
. Nesse convento, 

sem muros ao seu redor, dá-se lugar, como em toda obra rabelaisiana, a tudo o que seria 

incomum nas instituições religiosas. Nesse Éden terreno reinaria uma atmosfera de completa 

liberdade e vontade configurando mais um anti-monastério do que uma instituição 

escolástica:  

 

Toda a sua vida era orientada, não por leis, estatutos ou regras, mas de 

acordo com a própria vontade e livre-arbítrio. Levantavam-se da cama 

quando bem lhes parecia; bebiam, comiam, trabalhavam e dormiam quando 

lhes vinha o desejo. Ninguém os despertava, ninguém os forçava a comer, 

nem a beber, nem a fazer qualquer outra coisa. Assim o estabelecera 

Gargantua. Todo o seu sistema se resumia nesta cláusula: Faze o que 

quiseres. (RABELAIS, 1986, p.248). 

 

 Nesse ambiente livre, como já relata o extrato acima, não haveria formalidades nem 

regras. Dá-se lugar à bebida, aos jogos, aos esportes e a tudo o que aprouvesse aos seus 

moradores: “Se alguém dizia: “Bebamos” – todos bebiam. Se dizia: “Joguemos” – todos 

jogavam. Se dizia: “vamos passear no campo” – todos iam” (RABELAIS, 1986, p.249). 

 Na abadia de Télema homens e mulheres conviveriam normalmente. No entanto, esse 

paraíso seria destinado exclusivamente a pessoas eruditas, alegres, serenas, instruídas. Logo 

na entrada, acima da porta do convento, encontra-se-iam, em letras antigas, a exclusão dos 

representantes da retrógada e autoritária ordem sacerdotal, os sorbonistas:  

 

Cá não entreis, hipócritas, carolas/ velhos grotescos, mendincantes sonsos/ 

Piores do que os godos e ostrogodos/ Precursores de monos e raposas!/ 

Pobres-diabos, beatos de sandália (...)/ Ide vender lá fora tais abusos! 

(RABELAIS, 1986, p.239)  
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e um convite entusiástico aos representantes dos novos ideais iminentes do Renascimento: 

 

Entrai, ó vós, e sede aqui bem vindos,/ Ó nobres cavaleiros que chegais!/ 

Neste lugar, dinheiro que se ganha/ É todo gasto para o vosso bem/ Sem 

distinção de grandes ou pequenos (...) Entrai, ó vós, mulheres de alta 

estirpe!/ Com decisão entrai sem vacilar,/ Ó lindas flores, de celeste face,/ 

Cintura fina e porte tão discreto!/ Nesta mansão tereis morada honrosa. 

(RABELAIS, 1986, p.241-242). 

 

 Certos estudiosos rabelaisianos vêem na abadia de Télema um lócus renascentista, já 

que é habitada exclusivamente por pessoas cultas, ilustradas e privilegia-se a instrução 

enciclopédica humanista. Efetivamente, os homens do monastério eram extremamente 

polidos, eruditos e 

 

(...) tão nobremente instruídos que não havia aquele nem aquela que não 

soubesse ler, escrever, cantar, tocar instrumentos harmoniosos, falar cinco e 

seis línguas ou nelas compor tanto em Carmem como em oração solta. 

(RABELAIS, 1986, p.249). 

 

Segundo o estudioso francês Manuel de Diéguez
x
, a inscrição acima da porta de 

entrada da abadia de Télema, remontaria à antiga tradição grega que proibia o acesso de certas 

categorias de pessoas aos seus santuários e templos. Já Platão, seguindo esse exemplo, 

também registraria, na entrada de sua Academia, uma advertência dessa espécie: Que 

personne n’entre ici s’il n’est géomètre
xi
. O crítico afirma ainda ser o convento rabelaisiano 

pleno de reminiscências platônicas. Segundo ele, também o termo Thélema
xii

, que dá nome à 

instituição, seria uma herança dos gregos e até mesmo de Santo Agostinho que, em um 

discurso acerca de um texto bíblico em I João, IV (Traict. VII e VIII), escreve: Un seul et bref 

précepte t'est donné: aime; et fais ce que tu veux; que la racine de l'amour soit intérieure, 

car, de cette racine, ne peut surgir que le bien.
xiii

 No entanto, apesar das reminiscências 

gregas e da apropriação dos ideais renascentistas na representação da utópica abadia de 

Télema, é necessário abster-se de classificar e rotular esse motivo rabelaisiano como sendo 

apenas uma forma de celebração Renascentista. Isso se estende, outrossim, a todas as imagens 

rabelaisianas, já que sua obra é caracterizada justamente por sua plurissignificância e 

heterogeneidade, em que se misturam fatos do cômico-grotesco a assuntos aparentemente 

sérios, elementos da cultura popular à erudita, linguagem chula e escatológica às mais polidas 

formas retóricas etc.  
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A cultura medieval ainda é satirizada por Rabelais através da destruição simbólica de 

objetos sagrados da  Igreja. Para Hodgart
xiv

 a “destrucción del símbolo” está relacionada , 

“con las técnicas del „desnudado‟ pero que va más lejos aún y es fundamental en la sátira” 

(1969, p.123 ). Segundo o teórico, o satírico pretende destruir o valor simbólico de 

determinados objetos consagrados, pondo a nu, através do questionamento, as injustiças que 

se escondem por trás dessas insígnias: “El satírico  desea demonstrar que un emblema está 

siendo usado con fines injustos o manejado por tiranos o demagogos, no pretende comprender 

sus connotaciones simbólicas” (1969, p.123). Assim, segundo Hodgart, através do 

desnudamento, o objeto sagrado passa a ser visto pelo que é e não pelo que representa: “la 

bandera es exactamente una pieza de tela” (HODGART, 1969, p.123). Em Rabelais, 

observamos uma espécie de subversão de símbolos religiosos, em que esses objetos são 

desnudados, perdendo sua dimensão sagrada e adquirindo novas funções na narrativa. No 

capítulo XXVII de Gargantua, a cruz de uma abadia é transformada em arma por frei Jean 

des Entoummeures que, para defender a vinha do convento de Seuillé dos soldados de 

Picrochole, empunha um braço de cruz e abate um a um o seus adversários: 

 

E, trajando apenas um saiote com o capelo de lado, saiu ao encontro dos 

inimigos e tão bruscamente desceu o porrete em cima deles que, sem ordem 

nem senha, nem trombeta, nem tambor, se embarafustaram pela quinta. 

(RABELAIS, 1986, p.146) 

 

 No excerto acima, a cruz, símbolo tão caro aos cristãos, é invertida e se reduz a um 

objeto de massacre. O episódio pode, ainda, ser visto como uma alusão à Inquisição da Igreja, 

que usava a religião como instrumento para condenar à morte os considerados hereges. No 

capítulo XVII também nos deparamos com um exemplo de destruição simbólica. Nesse 

episódio, Gargantua vai a Paris pela primeira vez e se encanta com os sinos da Igreja de 

Notre-Dame. Resolve, então, roubá-los para enfeitar o pescoço de sua enorme égua:  

 

Depois, examinando os enormes sinos que se achavam nas torres, Gargantua 

tocou-os harmoniosamente. Lembrando-se, então, de que poderiam servir de 

guizos para a égua, que ele queria devolver ao pai toda carregada de queijos 

de Brie e de arenques frescos, levou-os para casa. (RABELAIS, 1986, p.107) 

 

No excerto acima, Gargantua acaba rebaixando o valor simbólico dos sinos da Igreja, 

ao usá-los como guizos para seu animal, sendo que o choque entre o valor atribuído a esse 

objeto e a utilização que dele faz o gigante é reforçado quando os sacerdotes são avisados do 
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roubo dos sinos e empreendem mandar o mais eficiente orador da Sobornne até sua casa para 

convencê-lo da importância e do alto valor dos objetos roubados:  

 

Depois de muito discutidos os prós e os contras, resolveu-se, em baralipton, 

que seria enviado o mais velho e talentoso da Faculdade para mostrar a 

Gargantua o horrível inconveniente da perda dos sinos. E, malgrado a 

relutância de alguns elementos da Universidade, que alegavam ser a tarefa 

mais apropriada para um orador do que para um teólogo, foi escolhido o 

nosso mestre Janotus de Bragmardo. (RABELAIS, 1986, p.108) 

 

Dessa forma, tanto a cruz como os sinos, objetos sagrados diante da Igreja, ao 

adquirem funções de arma e guizos consequentemente, perdem sua dimensão simbólica, 

passando a ser rebaixados, Rabelais, ao ocasionar a subversão desses objetos sagrados, não só 

satiriza a visão oficial cristã como também engendra uma nova forma de ver e enxergar o 

mundo e a realidade, por meio do riso. 

Concluindo, desde a mais ironia ao riso mais debochado, Rabelais critica a cultura 

medieval, sua visão de mundo unilateral e inquestionável satirizando seus mais diversos 

aspectos: a educação teológica, o discurso sacerdotal, as ordens monásticas e os próprios 

símbolos sagrados da Igreja. Por outro lado, mostra a preferência pelos ideais renascentistas e 

a consequente pluralidade de sua concepção de mundo que defende o aperfeiçoamento 

homem nos diversos domínios do conhecimento. Mas como dissemos, o objetivo do autor não 

é somente o de opor-se à Igreja e à ordem oficial medieval, mas também o de vislumbrar, 

através de sua literatura cômica e jocosa, uma nova visão de mundo, multifacetada, ditada 

pela alegria e pelo riso. 
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xii

 Volonté, trad. Vontade. 
xiii

  Um único e breve preceito te é dado: ame e faça o que quiseres, que a raiz do amor seja interior, pois, com 

esta raiz, só poderá surgir o bem. 
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