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RESUMO 

 

A pesquisa realiza uma análise do poema “Ave-Maria da eleição” do poeta cordelista Leando Gomes de 

Barros sob a luz da carnavalização bakhtiniana, buscado evidenciar o mundo ás avessas, típico da 

carnavalização, ironizando personagens da esfera política no contexto da Primeira República. Entre os 

aporte teóricos, destacamos a obra “A cultura popular na Idade Média: o contexto de François 

Rabelais”. Entre as características do poema, destacamos a sátira, uma escrita que violou os conceitos 

religiosos da época, mostrando que, mesmo alheias às novidades literárias daquele momento, as massas 

populares não tiveram suas manifestações cristalizadas no tempo, porque continuaram absorvendo as 

transformações artísticas ditadas pelo tempo, pois as mesmas práticas feitas por gerações diferentes 

acarretam inovações e resistências.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa almeja realizar uma leitura do poema “Ave-Maria da eleição” do 

poeta cordelista Leandro Gomes de Barros sob a luz da carnavalização, buscado evidenciar o 

mundo às avessas, típico da carnavalização bakhtiniana, ironizando personagens da esfera 

política no contexto da Primeira República, caracterizando a ironiza imposta pelo autor e seu 

engajamento literário, ou seja, representações que fogem dos padrões da Literatura de Cordel da 

época, quase toda inspirada nos Romances de Cavalaria, segundo os registros de Camara 

Cascudo (1984)
3
. Entre as características do poema, destacamos a sátira, uma escrita que violou 

os conceitos religiosos da época, mostrando que, mesmo alheias às novidades literárias daquele 
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momento, as massas populares não tiveram suas manifestações cristalizadas no tempo, porque 

continuaram absorvendo as transformações artísticas ditadas pelo tempo, pois as mesmas 

práticas feitas por gerações diferentes acarretam inovações e resistências.  

Leandro Gomes de Barros (1865-1918), poeta paraibano, é considerado como um dos 

precursores da Literatura de Cordel nordestina, uma vez que foi responsável por uma produção 

em massa desses livretos para todo o nordeste. Segundo Cascudo
4
 (1984), ele escreveu cerca de 

mil folhetos de cordel. Homero Senna, ao fazer a apresentação de sua Antologia, afirma que: “o 

poeta teria sido dos poucos a viver exclusivamente da venda dos seus „romances‟” 
5
.  

 

O delineamento da Carnavalização 

 

A teoria da cultura cômica popular na Idade Média e no Renascimento é descrita 

brevemente por Bakhtin na obra “Problemas na poética de Dostoiévski”
6
 (2011), mas a versão 

mais abrangente e inovadora é encontrada na sua tese de doutorado que mais tarde foi por ele 

revisada e tornou-se; “A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de 

François Rabelais”, nele o autor faz uma análise das obras Gargantua e Pantagruel, escrita pelo 

Francês François Rabelais (1490-1553), buscando analisar as influências populares que 

permeiam a sua escrita.  

Em “A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 

Rabelais”, logo na introdução, o autor revela que a finalidade da obra é compreender melhor a 

influência da cultura popular nas obras de François Rabelais, estabelecendo divisões específicas 

dessas influências. 

 

As múltiplas manifestações dessa cultura podem subdividir-se em três grandes 

categorias: 

1. As formas dos ritos e espetáculos (festejos carnavalescos, obras cômicas 

representadas nas praças públicas, etc.); 

2. Obras cômicas verbais (inclusive as paródicas) de diversa natureza: orais e 

escritas, em latim ou em língua vulgar; 

3. Diversas formas e gêneros do vocabulário familiar e grosseiro (insultos, 

juramentos, blasões populares, etc). 
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Essas três categorias que, na sua heterogeneidade, refletem um mesmo aspecto 

cômico do mundo, estão estreitamente inter-relacionadas e combinam-se de 

diferentes maneiras.
7
 

 

Na categoria que diz respeito às “formas dos ritos e espetáculos”, Bakhtin dá ênfase aos 

festejos na praça pública, levando em conta a comunidade do homem medieval como elemento 

predominante, opondo-se à seriedade clerical e outras demais autoridades do sistema de 

pensamento feudal coetâneo. Esses festejos são denominados como carnaval, festa que não é 

necessariamente o período anterior à quaresma festejado em muitos locais pelo mundo. 

Compreende-se por carnaval uma série de festividades que ocorriam durante diversos momentos 

no ano, isso na Idade Média e no Renascimento, esses eventos eram sempre associados aos 

rituais sagrados, e o total dessas festas poderiam chegar a até três meses
8
. 

Bakhtin afirma que nos carnavais eram realizadas diversas procissões e celebrações com 

teor satírico, as quais enchiam as praças durante dias, entre esses festejos ele cita a “„festa dos 

tolos‟ (festa stultorum) e a „festa do asno‟; existia também um „riso pascal‟ (risus paschallis) 

muito especial e livre, consagrado pela tradição” 
9
, que em suas comemorações ridicularizavam 

elementos sagrados da prática Católica Apostólica Romana.  

A segunda grande categoria utilizada por Bakhtin para a delimitação da influência 

popular em Rabelais foram as “Obras cômicas verbais”, em que o autor evidencia diversas fontes 

que são classificadas como antigas paródias. Por meio da comicidade encontrada nessas sátiras, 

identificamos a representação do que ele chama de “concepção carnavalesca do mundo”. Essas 

obras são escritas em língua vulgar e latina. Nas obras cômicas verbais é possível encontrarmos 

paródias de hinos, liturgias, evangelhos, orações, testamentos, epitáfios e até mesmo versões 

paródicas de concílios. “Esse gênero literário quase infinito estava consagrado pela tradição e 

tolerado em certa medida pela igreja” 
10

. 

José Rivair Macedo, em “Riso, cultura e sociedade na Idade Média (2000)”, alega que a 

tese de Bakhtin não deve ser questionada em sua totalidade, porém, alguns aspectos a respeito da 

cultura popular medieval devem ser reavaliados, um deles é o fato dele ter descrito boa parte dos 

elementos da cultura popular com base em fontes do final da Idade Média, contudo “nada indica 
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terem os fenômenos culturais permanecido imutáveis no decurso dos séculos” 
11

. Durante toda a 

análise Bakhtin utiliza textos do início da Idade Média até o seu final, no entanto atribui-lhes 

igual valor no que concerne à cultura cômica popular. De acordo com o próprio Macedo (2000), 

esses detalhes não abalam a importância da análise realizada por Bakhtin, pois toda pesquisa 

científica está sujeita a novas descobertas e releituras com o passar dos anos. 

A terceira subdivisão é o “vocabulário familiar e grosseiro”, assimilado nas festas 

carnavalescas, que rompem com a ordem “oficial” da época, trazendo à tona uma visão 

carnavalesca do mundo, além do mais, essas grosserias eram proferidas não só entre os 

participantes dos carnavais, mas também às divindades, ultrapassando o aspecto degradativo, 

ganhando assim um sentido regenerador e renovador, como a expressão “bosta para ele” (bren 

pour luy), termo utilizado na época e registra a obra Gargântua, a respeito desse sentido 

degradação e regeneração Bakhtin observa: 

 

Na base desse gesto e das expressões verbais correspondentes encontra-se um 

rebaixamento topográfico literal, isto é, uma aproximação do “baixo” corporal, 

da zona dos órgãos genitais. É sinônimo de destruição, de túmulo para aquele 

que foi rebaixado. Mas todos os gestos e expressões degradantes dessa natureza 

são ambivalentes. A sepultura que eles cava é uma sepultura corporal. E o 

“baixo” corporal, a zona dos órgãos genitais é o “baixo” que fecunda e dá à luz. 

Por essa razão, as imagens da urina e dos excrementos conservam uma relação 

substancial com o nascimento, a fecundidade, a renovação, o bem-estar. Na 

época de Rabelais, esse aspecto positivo era ainda perfeitamente vivo e sentido 

da maneira mais clara
12

.  

 

A utilização desse vocabulário por François Rabelais foi uma verdadeira revolução 

neologística, além de ser um vocabulário capaz de trazer, para o plano material e corporal, 

diversas entidades, realizando o que ele denomina de realismo grotesco, trazendo para o plano da 

matéria e do corpo tudo aquilo que seja elevado, espiritual, ideal e corporal, em uma perfeita 

harmonia literária. 

Nesse contexto, a abolição de regras sociais e o nivelamento entre as classes 

proporcionam uma forma distinta de comunicação, na qual utiliza-se diversas profanações, 

blasfêmias, obscenidades e diversos insultos, mas essas imprecações possuem uma função 

ambivalente, por humilhar e libertar ao mesmo tempo
13

.  Bakhtin (1987) esclarece que as 

relações peculiares estabelecidas durante o carnaval propiciavam o surgimento de novas formas 

linguísticas. 
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Portanto, essa pluralidade de eventos constitui o que denominamos de carnaval, que 

mesmo sofrendo uma série de modificações representativas e ideológicas, ele mantém seu 

aspecto satírico. O termo “Carnavalização” é atribuído ao método desenvolvido por Bakhtin, o 

qual é utilizado como aporte por diversos pesquisadores para identificar, em grande ou pequena 

escala, diversas inversões hierárquicas realizadas através da música, pintura ou literatura, muitas 

vezes realizando uma intertextualidade com fontes tradicionais, transfigurando sua representação 

inicial e dando-lhe uma significação faceciosa. “Os jograis, num jogo intertextual perpassando 

pelo espírito lúdico, retomavam e alteravam certas passagens de canções ou romances, imitando-

os em contextos ou situações bizarras”.
14

 

 

A sátira engajada de Leandro Gomes de Barros 

 

Mesmo abordando temáticas triviais para a sua época, Leandro Gomes de Barros também 

ganhou destaque com a poesia satírica. A temática do Cordel reflete aspectos do meio em que foi 

produzido. Seguindo esse viés, traremos para análise, o poema “Ave-Maria da Eleição”, 

inspirado na oração “Ave-Maria”, umas das mais conhecidas pelos Católicos Apostólicos 

Romanos na qual Maria, mãe de Jesus Cristo, é louvada constantemente, sendo também 

invocada para proteger seus fiéis dos pecados cometidos. No texto ela posiciona-se como 

intermediária entre o pai e o filho, de acordo com a oração, inspirada em partes do Evangelho de 

São Lucas, um dos livros que compõem a Bíblia, livro sagrado para os cristãos. 

A carnavalização do sagrado é perceptível no poema “Ave-Maria da Eleição” de Leandro 

Gomes de Barros, na qual o texto da oração “Ave-Maria” é protagonizado sob um aspecto 

profano, isso através da intertextualidade realizada entre ambos os textos. Do texto sagrado é 

preservado o aspecto conciso, porém, a solenidade é substituída pela descrição panorâmica de 

uma ação coletiva da massa popular, o dia de eleger seus representantes. Segundo Bakhtin 

(1987), na carnavalização, essas imagens de aspecto burlesco “se orientam para toda a realidade 

contemporânea, o presente enquanto tal, e que o representam como o processo de nascimento do 

futuro no passado, ou como a morte do passado prenhe do futuro” 
15

.  

As imagens carnavalescas são capazes de inverter uma ordem de idéias pré-estabelecidas, 

inclusive as religiosas, assim, há uma versão negativa de um pólo positivo, nesse caso um não é 

segregado do outro, pois tal negação não se efetua através do conceito abstrato de negação e sim 

uma abordagem das transformações intertextuais dessas imagens, havendo uma mudança de 
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aspecto, uma passagem do velho para o novo, um segundo mundo, no qual há uma permuta de 

tempo e espaço. “O nada do objeto é a sua outra face, o seu avesso. E esse avesso, ou esse baixo, 

tomam uma coloração temporal, são compreendidos como o passado, como o antigo, como o 

não-presente” 
16

. Esse aspecto de um mundo novo que nasce a partir da morte de um velho 

mundo é ambivalente, sendo o carnaval essa dualidade na qual ocorre a celebração da morte do 

antigo para o surgimento do novo, que não se excluem, mas são opostos.  

Mesmo havendo esse aspecto atemporal na carnavalização, a ação efetuada evidencia 

traços do momento histórico no qual essa narrativa foi composta. Portanto, a menção que 

Bakhtin faz à atemporalidade diz respeito à visão ambivalente do mundo carnavalesco, 

englobando características manifestadas em diversas culturas, por isso, além de haver uma 

dualidade em relação às imagens carnavalescas, também encontramos a coexistência da 

temporalidade e da atemporalidade, esta por criar um segundo mundo com valores distintos do 

primeiro e pelo fato de a carnavalização ser registrada em diversas épocas e em relações sociais 

distintas e aquela por estar ligada ao seu contexto histórico e social. 

 
A dualidade na percepção do mundo e da vida humana já existia no estágio 

anterior da civilização primitiva. No folclore dos povos primitivos encontra-se, 

paralelamente aos cultos sérios (por sua organização e seu tom), a existência de 

cultos cômicos, que convertiam as divindades em objetos de burla e blasfêmia 

(“riso atual”); paralelamente aos mitos sérios, mitos cômicos e injuriosos; 

paralelamente aos heróis, seus sósias paródicos
17

. 

 

 Esse aspecto da carnavalização não impede o poema de carregar representações sociais 

do meio em que foi produzido, pois isso não torna o poema neutro em relação ao tempo e 

espaço, apenas aberto á interpretações contínuas, sem perder seu aspecto paródico, mas 

evidenciado novos olhares perante uma mesma releitura picaresca. Eis o poema “Ave-maria da 

Eleição”, no qual a carnavalização bakhtiniana permite tal releitura. 

 

Ave-Maria da Eleição 

 

No dia da eleição 

O povo todo corria 

Gritava a oposição- 

Ave Maria! ... 

 

Viam-se grupos de gente 

Vendendo votos na praça, 

E a urna dos governistas 
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Cheia de graça. 

 

Uns a outros perguntavam: 

- O senhor vota conosco? –  

Um chaleira respondeu: - 

Este o senhor é convosco. 

 

Eu vi duas panelas 

Com miúdos de dez bois 

Cumprimentei-a, dizendo: 

Bendita sois. 

 

Os eleitores com medo 

Das espadas dos alferes, 

Chegavam a se esconderem 

Entre as mulheres 

 

Os candidatos andavam 

Com um ameaço bruto 

Pois um voto para eles 

É bendito fruto. 

 

Um mesário do Governo 

Pegava a urna contente, 

E dizia – “Eu me gloreio 

Do vosso ventre”! 

 

A oposição gritava 

De nós não ganha ninguém 

Respondia os do governo 

Amén.
 18

 

 

O título do poema evidencia claramente a intenção do autor em carnavalizar a oração 

cristã, levando o leitor a perceber antecipadamente que haverá a presença da oração “Ave-

Maria” de forma intertextual com o tema que será abordado, no caso as eleições. Macedo (2000), 

registra a presença das sátiras realizadas com as orações, confidenciando que; “Nas paródias dos 

padre-nossos e outras orações bem conhecidas, as crenças fundamentais do cristianismo eram 

impiedosamente ironizadas” 
19

. Nesse caso, não está havendo um ataque irônico à ideologia 

cristã como era do feitio das sátiras medievais e sim utilização do credo católico para que fosse 

realizada uma denúncia social que é revelada ao longo do poema.  

O primeiro verso da primeira estrofe do texto em análise nos revela o momento em que 

ocorre a ação do poema (“no dia da eleição”), levando em conta que o texto foi publicado em 

Recife, no ano de 1907, ele reflete o ambiente que propiciou a escolha do tema, pois nessa época 

a capital pernambucana era extremamente violenta, onde havia o chamado “voto de cabresto” 
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que fazia parte do cotidiano, situação na qual parte dos eleitores era forçada a votar em um 

determinado candidato, além da compra de votos, uma prática que por ter sido tão constante é 

ressignificada até ao século XXI. 

 Nos segundo e terceiro versos da estrofe, encontramos a disparidade entre “o povo” e “a 

oposição” que clamava “Ave-Maria”, um gesto de espanto ou um pedido às forças religiosas 

para que seus desejos de vencer o pleito sejam atendidos. A segunda estrofe denúncia a 

campanha realizada de forma corrupta, no verso, “viam-se grupos de gente” “vendendo votos na 

praça”. Compreendemos que essa compra de votos realiza-se por intermédio da situação, já que é 

a “urna dos governistas” que demonstra “graça”, alegria e comemoração por mais uma vitória e a 

reafirmação de um ciclo político vicioso.  

os terceiro e quarto versos da segunda estrofe mostram a urna como sendo algo 

pertencente ao governo, um processo no qual o eleitor demonstra passividade em relação ao 

direito cívico de escolher seu representante, além da ironia na palavra “graça” do último verso, 

subtendendo o riso debochado e carnavalesco do candidato, sendo o resultado contido na urna a 

razão do riso sardônico, além da ambiguidade significativa de expressões utilizadas no poema 

que também fazem parte da oração “Ave-Maria”, ocorrendo uma ligação paródica entre o sério e 

o cômico. “O verdadeiro riso, ambivalente e universal, não recusa o sério, ele completa-o e 

purifica-o” 
20

. 

Neste caso, eles garantiam o voto do eleitor com uma certeza que ratifica a denúncia da 

compra de votos e as alianças necessárias para que a eleição fosse vencida. Esse evento está 

ligado profundamente à conjuntura histórica da República Velha, que segundo Pesavento (1991) 

“se estendeu de 1889 até a Revolução de 30, corresponde a uma fase de afirmação do 

capitalismo no Brasil” 
21

, ou seja, a busca pela mão-de-obra barata, a coisificação do proletariado 

e a falta de investimento nas classes rurais nordestinas. Perante esse contexto, a sátira de Leandro 

Gomes pode ser dirigida às esferas; municipal, estadual e federal, pois aborda caracteres de 

ambas as classes políticas. 

A quarta estrofe ao falar de “duas panelas” e “miúdos de dez bois”, sob o aspecto da 

carnavalização, faz menção ao chamado baixo material e corporal, tendo em vista que as vísceras 

dos bois eram consumidas indiscriminadamente pelas classes menos abastadas, tais imagens nos 

remete a uma fartura que por sinal era mais uma estratégia para que a compra de votos fosse 
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efetuada. Maya (2006), afirma que era comum os candidatos distribuírem comidas, roupas e 

transporte para que os seus eleitores se fizessem presentes no dia da eleição e os elegessem 
22

.  

O poeta apresenta nas quinta e sexta estrofes a violência decorrente das eleições, a 

própria cidade que o poeta morava era, no início do século XX, chamada popularmente de 

“sangrenta Recife”. Situação que era comum em todo o Brasil. Nessa época, a guarda civil era 

utilizada para punir os adversários políticos, Maya (2006), relata que o primeiro governador de 

Pernambuco, Alexandre José Barbosa Lima, apoiado por Floriano Peixoto, “se notabilizou pelo 

uso costumeiro da força, adiando eleições, dissolvendo câmaras municipais, reprimindo as 

manifestações de estudantes, além de perseguir os líderes da oposição” 
23

.  

As duas últimas estrofes mostram a comemoração do grupo que foi forçadamente eleito e 

a insatisfação por parte da oposição. O “Amén” expresso na última estrofe é configurado como 

uma resposta irônica do grupo vencedor perante a impotência dos adversários políticos. O poema 

de Leandro Gomes, assim como as sátiras medievais, criou um segundo mundo, o qual o poeta 

pode expressar críticas às autoridades políticas. Embora já tenha sido até mesmo preso. A forma 

satírica com elementos sagrados que geralmente era cantada em parte para chamar a atenção do 

público era também um desabafo, não apenas de um poeta, mas de uma massa coletiva ávida por 

liberdade. Através da Literatura Popular esse espaço de liberdade era cedido para que o riso 

fosse acolhido, propiciando a ridicularização de poderes que no dia-a-dia causavam medo à 

população governada. 

Na época literária de Leandro Gomes de Barros houve a existência de uma mídia 

fortemente influenciada pela cultura francesa, a qual controlava a vida intelectual do país, 

segundo Miceli (1977), “dispondo de aparelhos de celebração cuja função básica consiste em 

encobrir as condições sociais que presidem a produção e a recepção das obras” 
24

. Em uma época 

em que até o meio erudito era privado de expressar-se de forma crítica, o meio popular através 

de Leandro Gomes foi capaz de utilizar a sátira para fazer os leitores refletirem a respeito da 

situação constrangedora a qual estavam submetidos, para Emerson (2003), “O riso nos ajuda a 

realizar a mais difícil das tarefas, que é ver-nos como atores muito pouco importantes na 

multiplicidade de tramas de outras pessoas” 
25

. 
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