
Hilário Franco Junior. Cocanha: A históna de um pais imaginario, &do 
Paulo, Companhia das Letras, 1998 

No inicio da presente década o Prof. Hilario passou a dedicar-se a 
uma linha de pesquisa direcionada para o estudo da mitologia medieval 
e cujos resultados podem ser encontrados nos seus livros As utopias 
medievais, A Eva barbada: ensaios de mitologia medieval e Cocanha: 
lianas faces de uma utopia. Mas e com a presente obra que o autor mais 
avanga nos seus estudos, na qual aborda urn tema de grande interesse 
para os estudiosos da civilizagao medieval. 0 livro coloca ponto final 
numa discussao que ocorre nos meios acadarnicos nacionais e Orgaos 
financiadores de pesquisa sobre a possibilidade, ou nab, de ocorrer avan-
gos na historiografia medieval conduzida por um pesquisador brasileiro, 
trabalhando no Brasil. Seu trabalho serve de estimulo para o professor 
que diante das dificuldades colocadas pela pratica da pesquisa nesta 
area aqui no BrasH muitas vezes deixa-se vencer pelo desanimo. Penso 
que corn este livro a historiografia medieval brasileira atinge a maturida-
de, abrindo perspectivas para a realizagao de novos trabalhos. 

A excelência da obra e reconhecida inclusive por um dos maiores 
medievalista contemporaneo, o professor frances Jacques Le Goff, que 
no prefacio, entre outros temas, agradece ao autor pela seu trabalho 
sobre o pais de Cocanha, pois mesmo apesar de atrair a atengao de 
diversos historiadores, nunca tinha sido tratado de forma abrangente e 
sistematica. A partir de agora o livro devera tornar-se citagao obrigatOria 
na bibliografia sobre o assunto. 

A utopia de urn pais maravilhoso, de uma terra de abundancia e 
felicidade, da eterna juventude pode ser encontrada em diversas forma-
gOes sociais pré-industriais, ocidentais e orientais, sejam elas letradas 
ou iletradas, tanto no mundo antigo quanto no contemporaneo. Estes 
sonhos que povoam o imaginario de inCimeros povos vao aos poucos 
sendo desvendados pela pesquisa hist6rica, ampliando nosso conheci-
mento sobre as sociedades onde surgiram. E partindo do pressuposto 
de Duby — de que para conhecer a ordenagao das sociedades huma-
nas o historiador deve prestar a atengao tanto nos aspectos econOmicos 
quanto mentais que o Prof. Hilario desenvolve seu trabalho. 

Movimentando-se numa area onde sao muitas as imprecisoes con-
ceituais, aquela do imaginario e da intersecgão cultura popular/erudita, 
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o autor consegue se locornover corn habilidade, discutindo e esclare-
cendo os pressupostos tebricos que utiliza, apresentando hipbteses pre-
cisas e bern elaboradas. Dernonstrando ser urn discipulo da histbria so-
cial, o autor abre-se a interdisciplinaridade rnovirnentando-se corn de-
senvoltura na area da histbria, literatura, sernibtica, etirnologia, filosofia, 
antropologia, sociologia, e rnesmo algurnas escapadas pela psicanalise. 

0 livro dernonstra uma grande erudigao e acesso a uma vasta bibli-
ografia, mas nem por isto deixa de ser urna leitura agradavel. 0 autor 
evita as citagbes em idiornas estrangeiros, tediosas e incompreensiveis 
para rnuitos, e corn isto favorece a leitura a urn pOblico mais arnplo do 
que aquele restrito ao interessados pela histbria medieval. A tradugao 
cornpleta do fabliau da Cocanha nas primeiras paginas presta urn auxi-
lio inestirnavel ao leitor e favorece a cornpreensao das idéias do autor no 
decorrer da obra. 

No prirneiro capitulo, 0 Fabliau de Cocagne, mosaico textual, locali-
za o texto rnanuscrito cronolOgica e geograficarnente e faz algurnas in-
cursbes pela area do maravilhoso em varias culturas do mundo antigo, 
concluindo que o "fabliau da Cocanha pode ser considerado urn exern-
plo tipico da utilizagao de lugares-comuns, de imitagao, de emprésti-
rnos, de cornpilagao enfirn, pratica rnuito difundida nas elaboragbes lite-
rarias rnedievais." (p. 50) Quanto ao pOblico alvo do fabliau nao ha acor-
do entre os especialistas, e o autor prefere sustentar a hipOtese de que o 
mito de Cocanha funciona corno uma compensagao imaginaria para os 
principais grupos sociais urbanos dos séculos XII e XIII, periodo rnuito 
agitado na Europa em consequencias das transformagOes oriundas do 
crescirnento cornercial e urbano ocorridas naquela época. Mas Coca-
nha nao e sb uma terra de sonho, pois representa também urna critica 
social, alérn de urna satira ou parOdia da cultura oficial. 

No segundo capitulo A terra da abundância parte do principio de 
que a forne representava urn dos piores inimigos da populagao da Euro-
pa rnedieval, dal o surgimento de várias utopias que poderiam dar cabo 
daquela desgraga de uma forrna irnaginaria. Ao que tudo indica nem 
rnesrno o norne do pais — Cocanha estaria livre de associacoes corn 
o terna dos alirnentos. A dieta dos cocanianos e alvo entao de interes-
sante analise e cornentario, e nos da uma visao panoramica dos habitos 
alirnentares da civilizagao rnedieval. 

No capitulo terceiro A terra da ociosidade, a partir do verso de que 
"La, quern mais dorrne rnais ganha" (FC v.28), aborda-se urn dos tragos 
rnarcantes dos cocanianos, heranga talvez dos preconceitos contra o 
trabalho oriundos da civilizagao greco-rornana, da cultura germana e do 
cristianisrno. E o interessante foi a valorizagao da ociosidade nurn rno-
mento ern que o trabalho cornegava a ser reconhecido, refletindo talvez 
unia postura aristocratica contra as atividades dos burgueses. Neste 
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capitulo o autor defende a tese de que "a natureza cocaniana e divina." 
(p. 90), o que leva ao panteismo, isto e, doutrina na qual a idéia de Deus 
e do mundo representa urna (mica realidade. Dedica tambérn algumas 
paginas na analise do carnaval e outras festas populares, pois "A terra 
rnaravilhosa corn seus excessos alirnentares, alcoblicos e sexuais é urn 
carnaval ininterrupto." (p. 97/98) 

No quarto capitulo, A terra da juventude aborda-se este terna tao 
sonhado pelas sociedades pré-industriais, rnas que perrnanece obce-
cando o rnundo pbs-rnoderno. As condiçOes econOrnicas, rnédico-sani-
tarias e alirnentares da sociedade rnedieval conspiravarn para que os 
individuos tivessern urna vida reduzida, dai a ênfase dada ao assunto 
pelo autor do fabliau, que inicia e fecha seu texto fazendo referências a 
Fonte da Juventude. Ser jovern era urna condicao sine qua non para 
desfrutar das delicias e rnaravilhas de Cocanha. 0 prOprio autor do fa-
bliau era urn jovern, corno ele mesrno afirrna no texto, e que o irnaginario 
transposto para pais rnaravilhoso seria aquele da juventude aristocratica 
feudal. Mas para o Prof. Hilario o püblico alvo do fabliau nao seria exclu-
sivarnente esta jovem aristocracia, pois atenderia tarnbérn aos anseios e 
sonhos dos grupos urbanos burgueses. 

No capitulo quinto, A terra da liberdade, discute-se as restrigbes que 
ela passou a sofrer no inicio da baixa idade rnédia quando passou a ser 
cerceada pelo grande conjunto de norrnas irnposto pelas rnonarquias 
centralizadas, pelos nircleos urbanos e pela igreja. Estas rnedidas de-
rarn origern a urn clirna de intolerancia inexistente ate então e que.gerou 
a segregagao de diversos segrnentos da sociedades corno enferrnos, 
prostitutas, homossexuais, pobres de urna rnaneira geral, estudantes iti-
nerantes, por exernplo. A ênfase na liberdade cocaniana seria urna corn-
pensagao da liberdade real negada pelas realidade histbrica daquele 
rnornento. Nurn rnornento de conflitos entre os partidarios da ortodoxia 
da igreja e os diversos grupos heréticos que surgirarn por várias partes 
da Europa, Cocanha desfruta de urna liberdade religiosa, e, melhor ain-
da, e urn pais nao sacerdotal, conforrne afirrna o autor na pagina 139. 
Corn urna igreja obcecada ern irnpedir os prazeres oriundos do sexo, os 
cocanianos contra-atacarn estabelecendo urna liberdade sexual que atin-
ge a violéncia, pois os hornens e a mulheres poderiarn tornar a iniciativa 
de "pegar" os parceiros que quisessern, independente do seu consenti-
rnento, sem que isto gerasse algurn descontentarnento. 0 apelo da na-
tureza era a Crnica rnotivação a orientar a vida sexual dos cocanianos. No 
capitulo busca-se urna vez rnais as possiveis origens do autor do fabliau 
e o Prof. Hilario enfatiza a hipOtese de que varios indicios apontarn para 
urn goliardo que se investe contra a corrupta e avarenta estrutura papal 
e eclesiastica. 

No sexto capitulo o autor aborda urna versao rnedieval inglesa do 
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fabliau, cuja traducao e apresentada. Diferententemente da versao fran-
cesa, esta é bern mais limitada, concentrando-se na parbdia de uma 
instituiçao monastica, ao que tudo indica a poderosa ordem de Cister, e 
seu autor seria urn poeta franciscano, adepto da pobreza e simplicida-
de. 0 texto teria sua genese entao nos conflitos enfrentados pelas or-
dens rnonasticas a respeito dos valores e fungbes que as rnesrnas deve-
riam manter. 

0 sétimo e ultimo capitulo trata de versbes tardias que por surgirem 
num contexto histbrico diferente do medieval incluem alguns elementos 
novos, apesar de rnanter constante o sonho de urna terra maravilhosa. 
Como o autor afirrna, houve urna certa popularização do pais da Coca-
nha e rnuitas versOes representam criticas sociais as condigOes de vida 
levadas pelas classes rnais pobres da sociedade, principalmente os 
camponeses. Algumas versbes marcadas pela ideologia burguesa vol-
tararn-se contra o clima de ociosidade e descontragao da antiga Coco-
nha. Por outro lado o realismo, o racionalismo e o iluminismo cuidaram 
de dar urn cunho mais realista e sObrio a algumas versbes. Muito interes-
sante para os leitores brasileiros sao as paginas dedicadas a adaptacao 
dos ideais cocanianos para o Novo Mundo a partir do final do século XV, 
funcionando como incentivo para o deslocamento de grandes contigen-
tes de europeus para a America. A vegetagao exuberante, a fauna vari-
ada, as ayes coloridas, os rios caudalosos, a abundancia de metais pre-
ciosos, a nudez indigena, levaram a transferir para a America a realida-
de da Cocanha. E para encerrar o livro o autor, como medievalista e 
brasileiro, nao poderia ser mais feliz ao abordar uma interessante e c6- 
mica versao nacional do fabliau, o livreto de cordel intitulado 0 Pais de 
Sa-o Saruê, cujo autor transpOs para a realidade nordestina as maravi-
lhas do pais de Cocanha. 

Na analise de urn recorrente sonho da civilizagao ocidental — a uto-
pia de uma terra maravilhosa o Prof. Hilario faz uma grande viagem 
pelo tempo, pois inicia seu livro abordando o famoso Poema de Gilga-
mech escrito por volta de 2500 a.C. no Oriente Media, e o conclui corn 
urn texto brasileiro de meados do século vinte. 

Finalizando sO resta-me recomendar a leitura do livro nao sO para os 
interessados pela cultura medieval, mas para todos aqueles dedicados 
aos temas relacionados ao imaginario, ideologia e cultura popular/erudi-
ta. E como aprofunda o tema referente ao carnaval deve ser leitura obri-
gatbria para todos interessados pela cultura brasileira, pois afinal, para 
muitos, o Brasil e o pais do carnaval. 

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA PAIS 
Professor do Departamento de HistOria da UFMG 
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