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RESUMO: O trabalho em questão pretende mostrar que um dos maiores autores simbolistas do Brasil,
Alphonsus de Guimaraens, legou-nos textos e poemas que continham humor e ironia, provocando-nos diversas
situações de riso, e, por assim ser, merecem um estudo específico. Os poemas, no geral, são produções para os
jornais da época em que o autor usa pseudônimos para se esconder, e os textos em prosa são contos e crônicas
que se encontram num livro também muito pouco divulgado.
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Introdução

Alphonsus Henrique de Guimaraens nasceu na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Ficou
conhecido necessariamente por seus poemas simbolistas. Era um admirador de Charles
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Tolstoi, Shakespeare etc. Escrevia poemas em francês
e fez diversas traduções. Morou em São Paulo, Rio de Janeiro, Conceição do Serro (atual
Conceição do Mato Dentro) e Mariana. Contribuiu para os jornais locais e das grandes metrópoles,
além de gerenciar seus próprios jornais em algumas cidades. Este poeta era um artista
extremamente erudito e leitor de grandes obras como D. Quixote, Hamlet, As flores do mal e
também da Bíblia. Viveu entre o final do século XIX e início do século XX, momento de grandes
mudanças, principalmente na sociedade européia. O Brasil sofria uma espécie de crise interna
cultural devido aos reflexos das mudanças políticas, sociais, econômicas, artísticas, morais,
tecnológicas etc. devido à inserção de novos valores mundiais, valores estes que estavam tomando
todo o complexo artístico e que deram início à Belle Époque.
Em relação à política no Brasil, então, estava decretado o fim da escravidão e logo se
proclamava a República Federativa do Brasil, assim formava-se um novo tipo de brasileiro que
passava a integrar o contexto das grandes cidades e que, de certa forma, tentava se desvincular do
ambiente rural. Também foi época das Repúblicas Oligárquicas e da política Café-com-leite, cujos
grandes líderes possuíam terras e sobreviviam do cultivo agrário, mas mantinham relações
políticas e controlavam o sistema econômico brasileiro. As elites, então, passavam a se interrogar
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sobre essa nova identidade brasileira. Foi um período de extrema valorização das inovações
tecnológicas e ao mesmo tempo uma descoberta do que seria esse “homem brasileiro”. Neste
período, principalmente Paris vivia um grande momento cultural e surgiam as grandes invenções
como o telefone, o cinema, o automóvel, o avião. Novas estéticas também surgiram como o Art
Nouveau – um estilo de design e arquitetura que modificou as artes plásticas -, o impressionismo,
como uma nova forma de capturar a realidade e modificações na vida cotidiana.
Embora esses fatos acima nos pareçam distantes do poeta simbolista, tentaremos através
desse primeiro estudo observar questões referentes ao humor e ironia, que, para nós, estão mais
ligados à Belle Époque do que apenas situados nessas pequenas vertentes literárias que
perpassavam a época, tais como: realismo/naturalismo/parnasianismo/simbolismo/modernismo.
Todos esses fatos históricos são de extrema importância e que futuramente nos ajudarão a
localizar o escritor Alphonsus Guimaraens nesse ambiente de intensas transformações e a
estabelecer uma relação entre essas produções atípicas – que são os contos, crônicas e poemas
humorísticos – que não têm uma relação direta com o movimento simbolista, mas sim com outros
tipos de estéticas literárias ou de apreciação popular. Embora nossas análises se resumam apenas
às questões de humor e ironia, e neste trabalho não pretendamos nos aprofundar nessa questão
histórica, são estas investigações primeiras que nos conduzirão posteriormente a uma maior
compreensão da importância humorística nesse período e que ligações elas têm com o poeta
simbolista Alphonsus.
O poeta morre em 1921, logo em 1922 acontece a Semana de Arte Moderna, através dos
grandes personagens revolucionários da literatura como Mário de Andrade, Oswald de Andrade,
da pintura, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, intelectuais como Graça Aranha, Di Cavalcanti.
Embora Alphonsus não fizesse parte desse mundo que se encontrava no ápice da ideia de
modernidade brasileira, e, embora ele não fosse um adepto das “circunstâncias” modernas,
principalmente porque sua preocupação estética se colocava quase num mesmo porte rígido de
valor parnasiano, pois valorizava a medida e se entendia como um erudito; ele não poderia deixar
de ser também um integrante das experiências da Belle Époque, e consta-se como será
mencionado posteriormente que produziu versos tidos como de “circunstância” (MASSAUD,
2001, p.284). Este poeta simbolista possuía um grande apreço pelas produções estrangeiras, mas
nunca deixou de ser um brasileiro vivenciando suas situações econômicas, culturais, sociais e,
principalmente, familiares. Nas cidades interioranas onde residiu fez parte do cotidiano e da vida
dos moradores do local, e que, por sinal, também estavam inseridos na vida do poeta. Alphonsus
perdeu sua noiva Constança muito cedo. Certos autores acreditam que esse acontecimento tenha
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marcado para sempre sua vida como poeta. Sua preocupação com o sobrenatural, com a morte,
seus lamentos de dor, melancolia, tristeza, seus devaneios sobre a lua, sobre o mistério, além de
características marcantes das produções simbolistas também são uma espécie de vício sobre a
busca de resolver o problema, de alcançar a chave daquilo que realmente acontece com os seres
humanos além da vida, e, no caso, talvez, sua ligação com Constança e a repentina morte na flor
da idade desta que seria sua noiva, possa ter contribuído para despertar essa ânsia investigativa
sobre uma possível existência além da vida. (RESENDE, 19?, p. 21) O interessante é que mesmo
depois deste fato Alphonsus teve uma vida, e uma vida muito participativa socialmente, apesar de
ser considerado o “solitário de Mariana”.
O que é de extrema importância neste trabalho é encontrar essa outra face de Alphonsus,
aquela em que o poeta dá espaço para as trivialidades do cotidiano e se dedica um pouco às
coisas ridículas, engraçadas, mesquinhas, conflitantes, pilhéricas etc. Através de seus poemas
humorísticos, que estão inseridos em sua Obra Completa, e no seu livro de contos e crônicas
Mendigos, temos contato com diversos tipos de situações cômicas. Nos poemas, por exemplo, o
poeta Alphonsus se torna um escritor descontraído e se permite caçoar de personagens típicos de
uma cidade da época tais como vigário, padres, médicos, advogados, certas mulheres, patrões,
políticos, eleitores e muitos outros. Já no livro Mendigos ainda que encontremos situações
fúnebres também podemos nos deparar com momentos de humor negro e também humor puro,
além de ironia, sarcasmo, chistes, e até mesmo ideias típicas de anedotas que são populares, por
exemplo.
A princípio Verena Alberti em seu instigante livro O riso e o risível nos dá uma noção
das origens dos estudos acerca do riso. A partir dessas investigações filosóficas poderemos situar
as composições humorísticas de Alphonsus Guimaraens. A autora faz um apanhado dos
estudiosos que mais se aprofundaram no entendimento dessa matéria que é o riso. Platão,
Aristóteles, Nietzsche, Freud, Ritter, Laurent Joubert, Thomas Hobbes, Spencer, Darwin,
Bergson, entre outros, fazem parte de suas investigações. Aristóteles, por exemplo, nos dá uma
interessante noção a princípio; faz isso através da diferenciação entre o homem e qualquer outro
animal: “o homem é o único animal que ri”. A partir dessa definição podemos perceber que o
riso é uma característica pertencente à categoria humana e é graças a esta faculdade que o
homem se diferencia de qualquer outro tipo de animal. Embora o homem continue pertencendo a
essa classe – a de animal – ele se torna diferente dos outros porque simplesmente ri. O riso,
então, está diretamente conectado ao mundo dos ánthrópos, e por esta razão, deverá ser
investigado sob esta perspectiva. Lourent Joubert, por exemplo, utilizando certas ideias de
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Aristóteles como fundamento, analisa a formação do riso através de um olhar fisiológico e
descrevendo a mecânica das reações humanas provocadas pelo ato de rir. Já Henri Bergson
procura resolver o problema da comicidade principalmente através da observação das ações. As
ações do homem e no entorno para que se origine uma situação de comicidade. Mas também não
deixa de observar a comicidade no plano da linguagem mostrando-nos o que deve ser uma
repetição, inversão e transferência de séries. Enfim, esses estudos que almejam desvendar as
origens, as composições do riso e aquilo mais que está interligado a este universo cômico serão
base para as investigações do que ocorre em algumas criações literárias do poeta simbolista
Alphonsus.
Sobre a ironia Muecke também investiga as origens do conceito e irá encontrar as
primeiras definições em Platão e Aristóteles que utilizam a palavra grega euroneia, que se
origina da palavra eiron e que para Demóstenes era aquele que “fugia de suas responsabilidades
de cidadão” (MUECKE, 1995, p 31). Aristóteles, então, define a ironia (euroneia) como sendo
“dissimulação autodepreciativa”. Muecke também investiga Cícero e Quintiliano, e faz uma
descrição anatômica da ironia. Para dar à ironia uma forma visível o autor se cerca de conceitos
tais como Ironia Instrumental, Ironia Observável, Ironias Fechadas, Ironia Paradoxal, Ironia
Verbal entre outras definições.
O outro autor importante para as investigações que serão feitas por nós é Lélia Parreira
Duarte. No seu livro Ironia e humor na literatura ela apresenta as formas do humor e da ironia
encontradas em escritores tais como Almeida Garrette, Machado de Assis, Mário de Sá-Carneiro,
Guimaraens Rosa etc. Lélia nos fornece um material importante para os estudos que envolvem a
prosa, e por este motivo, será de exímia importância para o entendimento dos processos
envolvidos no livro de contos e crônicas de Alphonsus, Mendigos; nele o humor se articula de
maneira diferente daquele encontrado nos poemas. Os contos são densos e carregados da
atmosfera simbolista; não deixam de mostrar os universos que mais encantavam Alphonsus: o da
morte, o do oculto, o do transcendente, o da beleza mórbida etc. O interessante é que em certos
momentos Alphonsus consegue emitir o cômico através da morte; muitas vezes, se cercando de
ironia, muitas vezes demonstrando inconformismo e outras criando situações onde a própria
morte passa a ser uma piada. Mas ele não se volta apenas para o humorismo que se apóia em
temas funestos. As construções humorísticas cercam outros temas que serão demonstrados e
analisados nestes primeiros estudos.
Havia outra virtude em Alphonsus no que cabe ao campo do humor: sua formação
profissional. Sua condição de jornalista, de juiz e promotor deram a ele a oportunidade de utilizar
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os jornais com o “simples ensejo de pilheriar” (ALPHONSUS, p. 728). Portanto, suas profissões
o mantiveram em contato com os personagens políticos da cidade que muitas vezes eram seus
parentes ou simplesmente amigos. O interessante é que para Alphonsus estas produções não
tinham valor literário e eram publicadas nos jornais apenas para um divertimento coletivo ou,
simplesmente, pessoal; hoje elas têm importância e são necessárias para que consigamos
desvendar esse escritor que tem título de simbolista, mas não deixou de contribuir para os
modismos de sua época.

1. O humor e a ironia em alguns contos e crônicas do livro Mendigos

Mendigos é o único livro de prosa publicado por Alphonsus Guimaraens; e segundo carta
endereçada a Mário Alencar na data de 17 de maio de 1908 não se considerava um bom prosador
e ainda comenta: “a linguagem não metrificada dá-me um trabalho duplo” (SILVA, 1971, p.
322). Apesar dessas considerações sabemos que suas criações prosaicas possuíam certos
elementos que se enquadravam nos gostos populares da época. Elas eram publicadas com
frequência, e muitas delas não podem ser encontradas neste seu único livro de prosa.
A coordenadora do Museu Casa Alphonsus Guimaraens Ana Cláudia Rolla Santos
iniciou uma organização desses contos e crônicas publicados no Diário de Minas. Por exemplo,
“Um aviador bem aviado” ou “Os feios em New York e em Londres” são crônicas engraçadas e
merecem uma atenção especial justamente porque estão fora da seleção de Mendigos e fora da
Obra Completa de Alphonsus. Infelizmente não nos atearemos aqui a estas produções
encontradas apenas nos jornais, mas nos cercaremos necessariamente dos contos ou crônicas do
livro Mendigos.
No conto “Elias”, o primeiro do livro, narra-se uma história de horror vivida por um cego
e um leproso. Mesmo que ainda não seja possível estudarmos formas mais concretas de humor
ou ironia nesse conto encontramos elementos que podem ser inseridos em algumas definições de
Bergson, e que iniciam o entendimento sobre essas produções fora dos moldes simbolistas.
Encontramos neste autor estudos no plano da linguagem. Para ele existem três tipos de
“transformações cômicas das frases” uma a inversão, outra a interferência e a transposição.
(BERGSON, 2004, p.88). A inversão consiste numa troca de ideias inseridas num diálogo ou
numa frase. Ele mesmo cita um exemplo extraído da comédia de Labiche: “(...) porque o senhor
joga a sujeira do seu cachimbo no meu terraço? (...) a voz do inquilino responde: “Porque o
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senhor põe o seu terraço debaixo do meu cachimbo” (BERGSON, 2004, p. 90). A interferência
está diretamente ligada à palavra de origem latina quid pro quo „uma coisa pela outra‟ que
conhecemos como quiprocó. Este efeito cômico não tem uma definição fixa porque sua própria
condição surge dessas variedades que a própria forma lhe compete. E a transposição pode ser
entendida, em partes, através do solene e do familiar. Como quando passamos do erudito para o
popular, por exemplo. O exagero é outra espécie de transposição porque é a posição inversa da
degradação. A degradação vem dessa noção da Antiguidade de que o riso advém da imitação de
seres inferiores.
No conto em questão o lazarento Elias encontra um cego e o propõe viverem juntos. O
cego é noticiado posteriormente de que o seu amigo Elias era leproso. Depois da descoberta o
cego morre e o lazarento se joga de uma cachoeira. O conto atinge o grau de horror, mas não
perde em determinados momentos situações que possam ser encaradas como possibilidades
humorísticas que irão se tornar muito mais nítidas em outras produções.
Enfim, no caso de “Elias” o que seria interessante observar é que não ocorrem inversões
no plano da linguagem, mas certas inversões no plano narrativo como, por exemplo, o fato de
Elias ser leproso e conquistar um amigo cego. A condição desagradável e temida naquele que
possui lepra é a sua aparência, portanto o cego não possui a menor condição de avaliar se este
seria um “bom” ou um “mal” amigo. A inversão se encontra no fato da aparência ser a
possibilidade de defesa do cego, mas por seu contrário – que é o fato dele não poder ver que
Elias é leproso – acaba se tornando aquilo que irá matá-lo. Embora o conto não possua
comicidade, que a descrição seja essencialmente produzida através do requisito da adjetivação,
ainda que essa atmosfera seja essencialmente fúnebre e os acontecimentos trágicos, a situação
causada pela esperteza do lazarento desestabiliza a estrutura da narrativa. Elias precisava das
esmolas que eram adquiridas pelo cego, e por isso, conquistou sua amizade e causou-lhe um mal
inesperado. O que era bom – a amizade – passou a ser visto como uma forma de levar vantagem
sobre a deficiência do personagem cego. Ocorre claramente aí uma inversão, mas não no plano
da linguagem. Bergson nos ajuda a entender: “obteremos uma cena cômica fazendo com que a
situação volte para trás e com que os papéis se invertam (...) Teremos quase sempre diante de
nós um personagem que prepara a trama na qual ele mesmo acabará por enredar-se”
(BERGSON, 2004, p. 90). No caso, o lazarento engana o cego, mas acaba por encará-lo como
um amigo verdadeiro e se sente triste ao imaginar que o cego possa ter morrido depois de
descobrir que havia sido enganado. Na verdade o cego morre do susto da descoberta, mas Elias
não sabe exatamente o que aconteceu. No conto não fica claro se Elias se suicida pela perda do
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amigo, se por imaginar que ele sabia da traição ou se simplesmente, porque já estivesse
condenado à morte pela condição da lepra. O conto não pode ser classificado como cômico
porque as situações cômicas são mascaradas pelo clima de morbidez.
No livro Ironia e humor na literatura Lélia Parreira Duarte dedica um pequeno capítulo
que relaciona o humor à morte intitulado “A criatividade que liberta: riso, humor e morte”. A
partir dessas interpretações podemos entender um pouco no que ocorre no livro Mendigos; um
livro que trabalha a morte não totalmente desligada do humor. Um outro conto muito importante
para entendermos essa perspectiva é “Pergunta imprevista” onde o narrador sonhando descreve
uma imagem sublime. Ele está diante de uma cova aberta e logo é interrogado por um sujeito que
se aproxima querendo saber se aquela cova era para ele. Depois disso o sujeito começa a contar
uma história que contêm elementos trágicos e cômicos. Nesse conto a comicidade está
diretamente ligada à linguagem podendo ser presenciada em sua forma exata.
Diferente do primeiro conto “Pergunta imprevista” expressa o humor de forma clara e
objetiva, mas ainda assim não se desvincula do sóbrio, do fúnebre, da inconformidade diante da
morte. Sobre o humor e a morte Lélia diz:
“Dada a relação entre o riso e a morte, o autor literário cômico será portanto um autor
funéreo. Tendo sempre em mente a morte, embora usando a técnica do distanciamento, que
apresenta a morte como se vista pela primeira vez, esse autor revela-se capaz de provocar sorrisos,
geralmente inquietos. O sorriso ambíguo e irônico, indicador de ceticismo, que resulta dessa
antevisão da morte, coloca-a em dúvida e permite afastar a indesejada para um momento
improvável e perdido num futuro incerto, ou então coloca no seu raio de atuação apenas o outro e
não o eu.” (DUARTE, 2006, p. 54)

Nessa perspectiva de distanciamento da morte Alphonsus se cerca de um humor que
avalia situações desrespeitosas diante da morte. Desrespeitar o morto com comentários
engraçados diminui a tensão do momento e alivia a dor dessa vivência trágica. Vejamos,
então, as situações que nos apresenta o conto: Numa primeira instância o homem que se
aproxima do narrador e lhe pergunta se a cova era para ele narra uma história justificando seu
interesse pelo dono da cova. É nesta narrativa que encontramos os comentários que criam
situações engraçadas diante da morte. O homem que se aproxima do narrador é um coveiro e
a história que conta é a respeito de um morto hidrópico que havia chegado do interior. Ele
estava sendo trazido por alguns homens do campo e durante a trajetória eles conversam sobre
o morto. No trecho em questão o coveiro alega serem esses homens do campo broncos e
“gente sem o mínimo respeito pelos mortos” eles seguem cantando, rindo e dizendo “pilherias
medonhas”. Assim, então eles comentam: “O pobre Manuel vai minando a cachaça que bebeu
em vida”, “a salmoura não vaza toda para que o diabo do homem fique mais leve!” ou “(...) e
tomavam mais um gole, por causa da „infecção daquele trem‟”. O coveiro ainda conta
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demonstrando certa repreensão que “todos achavam muita graça nas pilhérias” o que
demonstra certo desagrado em relação a galhofas diante da morte, principalmente quando diz:
“Ninguém pensava na viúva” e “(...) os parentes (...) conversando coisas alheias àquela morte,
indiferentes alguns, aflitos quase todos por verem pelas costas aquele enterro fastidioso, que
não prometia acabar tão cedo” (GUIMARAENS, 1960, p. 408); estas, então, são as situações
narradas pelo coveiro ao personagem narrador. O humor é discreto em relação a toda
narrativa, mas é evidente quando o tratamos como um momento vivido por aqueles que
carregam o morto, pois estas experiências são engraçadas, embora desrespeitosas – quando
vistas sob o olhar do narrador coveiro.
De acordo com Muecke, já em Homero temos as primeiras amostras da ironia. Embora
o conceito ainda não houvesse sido formulado nesta época o autor das epopeias tem dimensão
e faz uso deste efeito. Na Odisseia a cena que se passa entre Odisseu travestido de velho e os
pretendentes revela uma situação onde a ironia é condição do diálogo entre eles. Contudo a
ironia maior vem do fato dos pretendentes acreditarem que Odisseu não retornaria; ele retorna
e dizima a todos que consumiam seus bens. (MUECKE, 1995, p 30
No que diz respeito às produções estudadas aqui, Mendigos e os poemas humorísticos,
a ironia é utilizada em diversos planos. Muecke no capítulo “Anatomia da ironia” diz que “‟O
traço básico de toda a Ironia é um contraste entre uma realidade e uma aparência‟” 2. Na
verdade este autor trabalha com sentidos irônicos utilizados em língua inglesa – o que se torna
um problema para as nossas comparações. Vamos utilizar somente aqueles que podem ser
aproveitados no sentido básico e que são bem claros para nós brasileiros.
A Ironia Situacional e a Ironia Verbal possuem sentidos mais amplos e foram
formulados pelo próprio autor. A Ironia Situacional é o fenômeno, a ação, é aquela que
vivenciamos antes mesmo de entendermos o conceito. A outra, Verbal, é o próprio sentido, é
a ironia e suas manifestações conceituais. A Ironia Instrumental tem definição específica e se
enquadra numa situação particular, como quando alguém não sabe estar sendo vítima da
ironia. Mais importante, então, é a Ironia Observável que tem sentido mais atual, por se tratar
daquele que tem consciência do conceito de Ironia. Como na antiguidade não se usava a
palavra ironia com a mesma noção que temos hoje, não havia, portanto, tal consciência, e por
assim ser, hoje ela carrega em si as possibilidades múltiplas de uso. Passa, então, a ser
“encarada como obrigatória, dinâmica e dialética”. (MUECKE, 1995, p. 35). Assim, essas são
algumas ideias acerca da ironia que serão usadas nos contos “Elias”, “Pergunta imprevista” e
2

Conceito extraído de Haakon Chevalier, The Ironic Temper, New York, 1932, p. 42.

8

“Jacinto”. Do conto “Elias” é interessante observar o momento em que o leproso encontra o
cego. A esse respeito temos a seguinte narrativa:
“Um cego! O consolo de uma ideia feliz fulgurou nos olhos rubros do leproso. Daí em
diante teria um companheiro certo, que o não veria, e por conseguinte não correria cheio de
nojo à aproximação de suas chagas. Enganá-lo-ia, dar-se-ia por um estropeado que trabalhava
outrora e que passara para a comunhão dos mendigos por ter perdido uma das mãos, ficandolhe a outra para esmolar. E então propror-lhe-ia viverem juntos os restos mesquinhos dos seus
dias.” (ALPHONSUS, 1960, p. 396)

A ironia se processa a partir da frase “ideia feliz”. É ela que desestabiliza todo o
restante do texto. Primeiro que a ideia feliz seria enganar o cego e segundo viverem juntos os
restos mesquinhos dos seus dias: um cego e um leproso. Então a sugestão de “ideia feliz” é
contrária à realidade que será vivida pelo cego, o enganado. Mas a ironia vai além da simples
trapaça executada pelo lazarento. Podemos dividir essa situação em dois planos: o plano dos
personagens e seus atos e o do narrador e suas falas e observações que faz a cerca dos
personagens. Segundo Muecke a Ironia Instrumental é aquela vivida por alguém ou “alguém
sendo irônico”, já a Observável são “coisas vistas ou apresentadas como irônicas”
(MUECKE, 1995, p. 38). Aquele que vive a ironia é o leproso por se sentir feliz, contente, e
ao mesmo tempo, por estar inserido em uma desgraça tamanha que nem mesmo o ato de
enganar o cego pode realmente salvá-lo da podridão. Sua intenção ao enganar o cego era tirar
proveito de suas esmolas e arrumar um amigo já que ninguém tinha coragem de se aproximar
dele devido à doença contagiosa. O cego, porém, neste momento não sofre a ironia, pois ainda
não havia sido proposto a ele semelhante “amizade”, que virá posteriormente no desenrolar do
conto.
A Ironia Verbal é aquela dita e não executada. Como percebemos o narrador diz e
também observa a ironia e o lazarento a vive. O narrador quando conta representa a realidade
vivida pelo seu personagem, assim percebemos que se trata de uma situação dita “feliz”, mas
não deixa de demonstrar que vem de um ato desgraçado. O leproso não vive a ironia, nesse
caso, através da palavra ou de um diálogo, mas nos pensamentos e nos sentimentos. Nos
pensamentos, quando possui uma ideia que é boa para si mesmo e desgraçada para o outro, e
nos sentimentos, quando se sente alegre, mas nada pode efetivamente arrancá-lo da desgraça
de sua condição de leproso. Muecke nos fala sobre a Ironia de Eventos que não deixa de ser
uma Ironia Instrumental, onde as ações no tempo fazem com que se viva a ironia. Por
exemplo, em Rei Henrique V, de Shakespeare, ocorre uma inversão de um ato, pois o
casamento com a princesa francesa, que aparentemente garantiria a estabilidade do reinado
acaba se tornando a desgraça desse mesmo reinado. No caso o que ocorre com o leproso não
9

se trata de uma Ironia de Eventos, mesmo porque teríamos que pensar no plano completo da
narrativa e estamos analisando apenas traços irônicos; também nesse caso se trata de um
conto, e não de uma obra complexa como Rei Henrique V; embora a atitude do leproso,
aparentemente, leve tanto a si mesmo quanto o cego ao suicídio não é possível pensar com
certeza numa Ironia de Eventos. Os personagens vivem uma desgraça completa, fazem-nos
pensar que o suicídio poderia ser uma condição provável e não devido a certa atitude ou atos
dos personagens. Uma ironia muito importante é a Ironia Cósmica ou Ironia Geral tida como
quando o “universo tem como vítima o homem ou o indivíduo”. Entendemos o homem ou o
indivíduo como seres que buscam as formas infinitas, mas são finitos e limitados. O mundo é
contraditório na sua naturalidade, e a condição da vida humana insere o ser em situações que
embora, muitas vezes, a moral o condicione a certas atitudes a necessidade o conduz a outras,
oposta a estes mesmos preceitos morais. O universo, então, é caótico e o homem é a maior
ironia do universo, por tentar organizá-lo, entendê-lo, controlá-lo. Assim, o leproso é vítima
também do universo e sua condição como tal o obriga a agir fora da moral, pois esse mesmo
universo caçoa e brinca com sua humanidade, essa forma contraditória.
No outro conto “Pergunta imprevista” temos uma pequena frase que nos remete à
ironia “a salmoura não vaza toda para que o diabo do homem fique mais leve”. O defunto,
cuja morte havia sido por hidropisia (derramamento de líquido seroso em tecidos ou em
cavidades do corpo) estava inchado e pesava devido a quantidade de líquido retido no seu
corpo. Nesse caso trata-se de uma Ironia Verbal ditada pelo próprio personagem; é um deles
que fala e não é exclusiva do narrador. A brincadeira com o morto é feita entre os
personagens do campo; uma conversa informal onde as piadas e ironias fazem a graça diante
da morte. Como já foi discutido anteriormente.
“Jacinto” é extremamente carregado de humor e ironia, mas ainda é um conto
associado ao ambiente fúnebre. Não pretendemos estudar nesse trabalho as produções que
consideramos “verdadeiramente” humorísticas, aquelas em que o tema da morte não se
encontra presente, pois o humor que consideramos “completo” deve ser estudado de outra
forma.
Em “Jacinto” vários personagens estão reunidos à noite pilheriando e bebendo kümmel
e Guy d‟Alvim resolve contar a história de Jacinto. Nesse caso a história inteira narrada passa
a ser irônica. A ironia não está num traço, ou em um trecho. A forma de contar de Guy
d‟Alvim é por si mesma irônica, pois o objetivo é mostrar a contradição religiosa. Por um
lado a imagem de bondade que é expressa pelo sacristão José Maria e por outro a face
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maldosa e nada caridosa deste mesmo personagem. A falta de compaixão é o tema tratado no
conto. Jacinto é um mendigo que vive bêbado e jogado nas ruas. O único interesse que o
sacristão tem nele é o de receber uma parte das esmolas que ele arrecada, mas ainda assim
isso não é o suficiente para tratá-lo bem. O sacristão preferiria vê-lo morto e assim tenta
executar tal ação. Quando os amigos de Jacinto o encontram desmaiado na sarjeta aproveitam
a oportunidade para enterrá-lo. O conto vai se tornando extremamente engraçado e irônico
devido à forma de narrar de Guy. Por exemplo, quando diz a respeito de Jacinto que estava
sendo levado para o cemitério por seus “amigos” para ser enterrado “vivo”: “aquele era um
morto esquisito” e “de vez em quando estremecia, roncava às vezes, fazendo o José Maria e
os outros largarem-no assustados, para depois o carregarem de novo, tão quieto ficava”. A
ironia vem da inocência construída pelo narrador sobre seus personagens, principalmente na
fala “morto esquisito” – como se os personagens realmente não soubessem que Jacinto
estivesse vivo e fingissem para si mesmos que são bons e não são maus; que estão praticando
um ato de bondade ao ajudarem o sacristão José Maria a enterrar alguém que, de certa forma,
já era um morto social. Verena Alberti cita Luiz Felipe Baêta Neves dizendo que ele “opõe o
riso e o cômico à „ideologia da seriedade‟ e que “acredita no poder do heurístico do cômico,
pleiteando que se considere a comicidade uma forma específica de conhecimento do social e
de leitura crítica da opressão.” (ALBERTI, 1999, p. 31) No caso a ironia ou o humor não são
experiências vividas pelos personagens, mas um artifício usado pelo autor para desconstruir a
imagem santa da igreja e da pureza dos homens. Esse tipo de construção crítica ocorre
principalmente nos versos de circunstância que veremos agora.

2. Os poemas humorísticos

Alphonsus gostava muito de criticar em seus poemas médicos, advogados, políticos e
religiosos. Os médicos eram vistos por ele como exploradores da ignorância do povo. Para ele os
doutores ao invés de atrasar a morte, curar o paciente, o que realmente faziam, na maioria das
vezes, era contribuir para que o doente morresse com mais rapidez. Um de seus pseudônimos o
Quatrigerebas diz o seguinte:

- Este DOUTOR tão feliz,
Que segue tão satisfeito,
Que vai fazer, não me diz?
- Dar cabo de algum sujeito. (ALPHONSUS, 1960, p.561)
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E outro pseudônimo, o Catimbau:
- Que CURAS, doutor sagrado?
- Toda doença velha e nova.
- E qual é o resultado?
- É todos irem p‟ra a cova. (ALPHONSUS, 1960, p. 560)

De acordo com Alberti existe uma história a respeito de Demócrito, conhecido como o
filósofo que ri, encontrada em A Carta de Hipócrates a Damagetus que ilustra essa forma de riso
proposta por Alphonsus. Demócrito investiga o humor da melancolia e através do diálogo que
trava com Hipócrates, mostra que os humanos perdem muito tempo com coisas vazias como
ouro e prata e agem como se as coisas fossem firmes e estáveis. Hipócrates, que é médico, não
entende por que rir das doenças, da morte, das coisas sagradas, das crianças, mas Demócrito usa
como justificativa a afirmação de que o homem é transitório, vulnerável. E ainda diz: “Quando
você entender meu riso, eu sei que o estimará, tanto para você quanto para seu país, como
melhor remédio e cura que há em sua legação, e disso poderá fazer sábio os outros” (ALBERTI,
1999, p. 77). O riso então passa a ser usado literalmente como uma possibilidade de cura. Assim,
rir da desgraça e durante a desgraça é um ato de sabedoria. Alberti também nos mostra que
Aristóteles em Problema XXX entende o homem de exceção – sábio, poeta - como melancólico e
que na tradição médico-filosófica antiga, a bílis negra é o humor da melancolia.
Alphonsus critica os médicos por desvalorizarem a vida. Na verdade, para gerar o humor,
o poeta os acusa de responsáveis pela morte de seus pacientes, assim não são mais homens que
carregam a aura do “sagrado” e a “cura” que é oferecida por eles passa a não ser mais a vida e
sim a morte. A ironia extrema complementa a complexa criação dos poemas humorísticos de
Alphonsus, mas ainda não sabemos se esse humor vem da bílis negra ou se trata apenas de um
modismo de época.

Conclusão
Sendo Alphonsus um poeta simbolista e muito mais preocupado com a estética
pertencente a este estilo, e se tratando de algo incomum o uso do humor para um escritor que foi
consagrado justamente pelo oposto da comicidade, passa a ser necessário o início de um trabalho
que busque enquadrar num contexto específico esses poemas e textos aparentemente rejeitados.
Aqui o estudo de seus contos, crônicas, poemas humorísticos ou “versos de circunstância” nos
servem de fonte para futuros trabalhos que têm como objetivo complementar sua obra a qual
ainda não foi devidamente cercada. Esses estudos também podem revelar com mais
profundidade essa outra face do poeta. O primeiro estudo que se consta a esse respeito é um
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trabalho de Vulmar Coelho publicado no ano de 1934. Desde então muitos autores comentaram
sobre o assunto como Massaud Moisés, Carlos Drummond de Andrade, José Augusto Guerra
com um pequeno artigo no suplemento literário, o próprio Guimaraens Filho etc; Porém nenhum
desses autores buscou analisar através de uma metodologia os processos de construção dessas
produções, principalmente no que cabe à ironia. Esses dados, então, servirão para fecharmos
certas lacunas que ainda existem a respeito de um dos maiores poetas simbolistas do Brasil.
Dados que também serão comparados com outras publicações típicas dos jornais da época e que
são importantes para observarmos a relação que possuíam com o tipo de gosto estético da Belle
Époque, e principalmente, por que, embora rejeitados pelo poeta, tiveram sua utilidade.

Abstract. This work has intention to show us how different is some literary creations of one who was the most
popular Brazilian symbolist writer. Alphonsus Guimaraens left us humouristical ironic poems and prose. It is not
natural find this elements in symbolists productions. He contributed to local papers and another ones and he used
pseudonyms to hide yourself from your habitual readers. The prose works are tales and chronicles, all that can be
find in a book merely knowing.
Keywords: Aphonsus Guimaraens; Laughter; Humour; Irony.
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