
A morada da poesia no coração de Mariana 
 

 
Fachada do Museu Casa Alphonsus de Guimaraens, na Rua Direita. Foto: Leonardo Grein 

 
 
Leonardo Grein 
 
 

Há 100 anos, no dia 10 de julho de 1919, o poeta e escritor paulistano Mário                

de Andrade visitava Alphonsus de Guimaraens, o poeta simbolista que residia em            

Mariana, mais especificamente ao lado da Igreja da Sé e no coração da cidade. A               

visita marcou para sempre não só a história dos dois poetas, como também a              

literatura brasileira. A casa onde a visita ocorreu, localizada na Rua Direita, número             

35, é hoje um museu que proporciona aos visitantes um mergulho na vida e obra do                

escritor apelidado de “O Poeta do Luar”. Apesar de ouropretano, a história de             

Alphonsus é contada na cidade marianense, pois além de ter sido juiz da cidade de               

Mariana, foi nessa casa onde ele viveu de 1913 até a data de sua morte, em 1921. 

A localização privilegiada, no coração do centro histórico marianense, e o           

estilo barroco da construção, ressaltam a essência da antiga casa que tem tanta             

história para contar. Logo na entrada do Museu Casa Alphonsus de Guimaraens, os             

visitantes se deparam com palavras como “sombras”, “amor” e “morte” gravadas           

sobre os degraus da escada de madeira. Juliana Mariza, a vigia do museu que              



também guia os visitantes pela exposição, explica que: “Nessa escada a gente            

colocou as palavras mais recorrentes dos poemas dele. Ele falava muito de morte,             

de tristeza, mas também falava de amor”. 

 

 
Escada de acesso ao andar superior. Foto: Leonardo Grein 

 

Conforme avançamos nos degraus, a antiga escada de madeira produz um           

ruído que quase denuncia a idade das histórias escritas e vividas na casa. Já no               

andar de cima e antes de entrarmos na primeira sala, está uma fotografia de              

Alphonsus com sua esposa Zenaide, quando se casaram, em 1897. A guia explica             

que quando se casaram, ela tinha 19 anos e ele, 26. Eles se mudaram para essa                

casa apenas em 1913. Anteriormente, viveram em Conceição do Serro, hoje           

conhecida como Conceição do Mato Dentro, além de outros bairros de Mariana. 



 
Alphonsus e Zenaide Guimaraens. Foto: Leonardo Grein 

 

Sala da Visita 
 



A primeira sala do museu tem o intuito de narrar a visita do poeta modernista               

Mário de Andrade ao “Solitário de Mariana”, como era conhecido o poeta            

ouropretano, no dia 10 de julho de 1919. “Essa visita para o Alphonsus foi muito               

importante, por que ele se sentia um pouco isolado aqui em Mariana. Na juventude              

dele, ele já tinha morado em São Paulo, onde tinha um contato muito maior com               

pessoas que gostavam tanto de literatura quanto ele, explica Juliana. 

 

 

 Mário de Andrade (à esquerda) e Alphonsus de Guimaraens. Foto: Leonardo Grein 

 

Nesse primeiro cômodo, ainda é possível encontrar comentários de Oswald          

de Andrade sobre as obras do autor simbolista. Além disso, há diversas fotografias,             

objetos pessoais e alguns móveis que pertenciam à família do poeta. Tudo isso, é              

claro, além de uma charmosa sacada que proporciona uma vista privilegiada da Rua             

Direita. 

 

Sala da Poesia 



 

Entrando no segundo aposento, denominado Sala da Poesia, é impossível          

deixar de notar a fotografia de uma jovem garota logo de frente à entrada. Se trata                

de Constância Guimarães, a primeira noiva e também prima de Alphonsus. “Ela é,             

assim, grande responsável por parte da obra do Alphonsus. Ele amou muito essa             

noiva, eles não ficaram juntos por mais tempo por que ela faleceu aos 17 anos de                

tuberculose”, conta Juliana. 

Após esse triste incidente envolvendo sua primeira amada, que faleceu em           

1888, Alphonsus se mudou para São Paulo para estudar. A vigia acredita também,             

que um dos motivos que o fez ir respirar outros ares foi para “dar uma esquecida no                 

fato de ter perdido a menina que ele amava, que era a Constância”. 

 

 
Retrato de Constância Guimaraens (à direita) e outras fotografias. Foto: Leonardo Grein 

 

Ainda nessa sala é exposto também o hino da cidade de Mariana. A letra,              

que foi escrita pelo poeta a pedido do Doutor Gomes Freire, em comemoração aos              



200 anos da cidade, teve sua melodia composta por Antônio Miguel e é usado até               

hoje nos eventos cívicos da cidade. Na mesma sala, os visitantes se deparam com              

mais objetos pessoais do escritor, além de inúmeras fotografias e pinturas da cidade             

de Mariana. Uma delas, inclusive, do local de trabalho de Alphonsus enquanto juiz             

da cidade: a Câmara de Mariana. 

 
Sala da Poesia. Foto: Leonardo Grein 

 

Sala da Biblioteca 
 

A visita guiada segue até a Sala da Biblioteca, onde os visitantes podem ver              

várias obras da biblioteca pessoal do solitário de Mariana. Além de permitir            

conhecer muitas de suas referências como simbolista, o cômodo apertado também           

expõe aos visitantes uma estante exclusiva de livros franceses. Juliana explica que            

“na época, o francês era uma língua que se ensinava na escola, o francês e o latim.                 

Então para ele foi um pouco mais fácil”. 



O simbolismo, movimento que surgiu na França e tinha como um dos seus             

representantes no Brasil o próprio Alphonsus de Guimaraens, transcendeu a          

literatura e se estendeu pelos campos das artes visuais e cênicas. Também por             

isso, a parede da estreita sala conta com textos e poemas de importantes             

personagens do simbolismo francês. “A gente selecionou o Baudelaire, o Mallarmé,           

o Verlaine e o Rimbaud, que são os nomes que se você for pesquisar na literatura                

francesa do simbolismo vão aparecer primeiro”, acrescenta a vigia do museu. 

 



 
Biblioteca pessoal de Alphonsus. Foto: Leonardo Grein 

 

Obras de Alphonsus 



“Dona Mística”, escrito em 1894, também tem sua versão original exposta num            

mostruário da Sala da Biblioteca. Essa obra foi apenas um dos cinco livros             

publicados por Alphonsus enquanto vivo, sendo os outros quatro, o “ Setenário das             

Dores de Nossa Senhora”, “Câmara Ardente”, “Kiriale” e “Mendigos”. Dentre eles, o            

último livro foi publicado em 1920, um ano antes de sua morte. 

Apesar da variedade de obras escritas pelo autor, o seu poema mais famoso             

é, com certeza, Ismália, publicado pela primeira vez no livro “Pastoral aos Crentes             

do Amor e da Morte”, livro lírico do poeta Alphonsus de Guimaraens, de 1923. Não               

para menos, a próxima sala do museu é dedicada inteiramente ao poema. 

 

Ismália 
Alphonsus de Guimaraens 

 
Quando Ismália enlouqueceu, 

Pôs-se na torre a sonhar... 

Viu uma lua no céu, 

Viu outra lua no mar. 

 

No sonho em que se perdeu, 

Banhou-se toda em luar... 

Queria subir ao céu, 

Queria descer ao mar... 

 

E, no desvario seu, 

Na torre pôs-se a cantar... 

Estava perto do céu, 

Estava longe do mar... 

 

E como um anjo pendeu 

As asas para voar... 

Queria a lua do céu, 

Queria a lua do mar... 

 

As asas que Deus lhe deu 

Ruflaram de par em par... 

Sua alma subiu ao céu, 

Seu corpo desceu ao mar… 

 

 

 

 

Além das partituras das versões musicadas do poema ㅡ feita por grandes            

nomes da música brasileira, como Milton Nascimento ㅡ a pequena sala conta            

também com uma série de quadros de um artista belo-horizontino chamado Roberto            



Marques. Juliana conta que “ele ilustrou esse poema e esses quadros são            

exclusivos dessa sala”. 

A Sala da Escrita ㅡ onde foram colocadas algumas cartas escritas e            

recebidas por Alphonsus ㅡ conta também com mais objetos pessoais dele, dentre            

esses, suas canetas, seu porta tinteiro e uma medalha da Academia Mineira de             

Letras, recebida pela família, pois o autor já havia falecido. 



 
Sala da Escrita. Foto: Leonardo Grein 

 

Família de Alphonsus 



 

A última sala da exposição, a Sala da Família, mostra aos visitantes fotos dos              

pais e dos filhos de Alphonsus, além de quadros de Jesus Cristo, ressaltando a              

importância da religiosidade na vida e na obra do autor. Na sala encontra-se             

também mais alguns móveis originais da casa, dentre eles um relógio doado pelo             

bisneto de Alphonsus, Lucas Guimaraens.  

 
Objetos pessoais pertencentes à família. Foto: Leonardo Grein 

 

Após sua morte, a família de Alphonsus, isto é, sua esposa Zenaide e seus              

14 filhos, não tiveram condições de continuar morando no casarão onde o poeta             

faleceu e tiveram que se mudar para Belo Horizonte. Segundo Juliana, “depois que             

ele faleceu, ela [a esposa] viveu de pensão. Apesar de ser uma renda boa, ela tinha                

muitos filhos para criar”. 



 
Fotografia com Zenaide, a esposa de Alphonsus e seus 14 filhos. Foto: Leonardo Grein 

 

Jardim 
 

Nos fundos do casarão, encontra-se ainda um amplo e calmo jardim, com            

uma mesa de madeira rodeada de cadeiras, sob a sombra de uma enorme árvore.              

Foi nesse local onde entrevistamos a professora Deize Pereira, 42, que estava            

acompanhando seus alunos da E.E Doutor Gomes Freire em uma visita ao museu.             

Ela diz que procura sempre trabalhar o autor com seus alunos. Mesmo que ele              

aborde temas mórbidos e complexos em suas obras, ela explica que “a princípio,             

eles [os alunos] ficam assustados, por que os temas são morte, o amor e a               

religiosidade. Mas você vai apresentando aos poucos, e também tem uma coletânea            

dos poemas de Alphonsus para crianças e com isso eu pude ir apresentando passo              

a passo cada poema”. 

Deize, que se considera apaixonada pelas obras de Alphonsus, ressalta a           

importância de abordar a cultura da cidade em suas aulas. “Trabalhar patrimônio,            



visitar os museus, os espaços, é uma forma também de você dar uma aula              

diferenciada. E para os alunos, é uma oportunidade deles aprenderem, então a            

gente sempre tem que aproveitar essas oportunidades”, afirma a professora. 

 

 
Alunos da E.E Gomes Freire declamando poemas de Alphonsus de Guimaraens. Foto: 

Leonardo Grein 

 

Antigo escritório de Alphonsus 

 
No andar debaixo, onde antigamente funcionava o escritório de Alphonsus,          

se encontra um espaço que o museu dedica a exposições de curto prazo. “A              

exposição que está lá hoje fala um pouco mais sobre o Simbolismo, que é a escola                

a qual o Alphonsus pertenceu. Lá a gente vai ter textos de pessoas que falaram               

sobre o simbolismo, que viveram o simbolismo e vamos ter trabalhos de artistas             

plásticos também, porque o simbolismo não foi uma escola só literária. A gente teve              

na música, na dança, nas artes cênicas e na pintura também”, conta a vigia do               

museu.. 

O objetivo central dessa pequena sala é, de acordo com a curadora da             

exposição e coordenadora do museu, Ana Cláudia Rôla, receber exposições que           

complementem o tema geral do museu. “Nós temos uma sala expositiva que antes             



era mal utilizada. A gente não tinha um edital para ela, então resolvemos ter essa               

sala para exposição temporária para temas que tenham a ver com o museu             

Alphonsus”, ressalta a coordenadora. 

 
Ana Cláudia Rôla, coordenadora do museu e curadora da exposição, no jardim no fundo do casarão. 

Foto: Leonardo Grein 

 

A expectativa é que a pequena exposição sobre o simbolismo fique no museu             

até a metade do ano. Quando questionada sobre o que a substituiria, Ana Cláudia              

respondeu: “A gente tá com uma proposta expositiva para o segundo semestre que             

abordará a visita de Mário à Alphonsus, que neste ano completa 100 anos. Então,              

até o final de 2019 faremos ações referentes à essa temática.”. 



 
Pequena exposição sobre o simbolismo na sala onde funcionava o escritório de Alphonsus de 

Guimaraens. Foto: Leonardo Grein 

 

Centenária visita 
 

Mário de Andrade foi um dos grandes responsáveis pela difusão da obra de             

Alphonsus de Guimaraens para além de Mariana. O autor paulistano revelou, em            

artigos publicados, como se maravilhou com as obras alphonsinas, expressando          

sua indignação com o anonimato dos escritos dele e até mesmo fez um apelo aos               

editores da época para que lhe dessem o seu devido reconhecimento. 

Oito dias após sua ida a Mariana, a católica, como Mário de Andrade             

descreve, ele escreveu um artigo que seria publicado na revista A Cigarra, no dia 1º               

de agosto de 1919. Nele, Mário escreve sobre seu encontro com Alphonsus na             

“cidade de orações silenciosas [...] na tristura de cinza do aposento [...]”. 

Apesar de todo o esforço e cordialidade de Mário de Andrade para que o              

solitário de Mariana fosse reconhecido, foi inevitável que Alphonsus se tornasse um            

autor cujo sucesso viria postumamente, tendo em vista que ele faleceu dois anos             

após a ilustre visita. 

O Museu Casa Alphonsus de Guimaraens, que proporciona gratuitamente         

uma experiência de imersão na vida e na obra do solitário de Mariana, fica aberto de                



terça a domingo; das 12h às 18h e das 09h às 15h nos sábados, domingos e                

feriados. Alphonsus de Guimaraens, que não poderemos conhecer pessoalmente         

tendo em vista que já fazem quase 100 anos desde sua morte, tem no museu sua                

essência preservada e exposta aos que adentram na trigésima quinta casa da Rua             

Direita. 

 

 

 

 

 

 

  


