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Um mundo bárbaro 

Das inutilezas deste mundo bárbaro a poesia parece ser o cerne, a fonte de onde vem, 
inclusive, para compor o título desta jornada, o sufixo alado em sua leveza, a desenhar, 
no inútil, a beleza. (Ao som de “Lágrimas negras”, de Jorge Mautner e Nelson Jacobina, 
na voz de Gal Costa) Na morfologia do poeta não cabem barbáries (ou, simplesmente, 
inutilidades), mas sim palavras – coisas e não coisas – bárbaras: sutilezas, delicadezas 
(por vezes investidas de brutezas ou da “dura verdade das coisas postas”), enfim, o 
“componente estético-sensorial” de nossa percepção, original e surpreendente, tal como 
a categoria de Primeireza, segundo a semiótica de Julio Pinto, em sua tradução do termo 
de Charles S. Peirce, Firstness – que, consequentemente, traz consigo outras duas 
categorias: Segundeza e Terceireza: 

Em resumo, a Primeireza seria a possibilidade da sensação se nossos 
sentido respondessem a ela. Ou então, a Primeireza é a qualidade 
difusamente percebida antes de minha experiência se dar conta dela. 
Em outras palavras, a Primeireza é pré-reflexiva, ou não reflexiva, ela 
é basal. Pensada de outra forma, ela constitui o elemento estético de 
toda experiência, inclusive a que propõe ser puramente racional. O 
que está sugerido nessa frase é que nada que se enquadre na razão o 
faz sem ter como fundamento um componente estético-sensorial. 
(PINTO. Semiótica: doctrina signorum, p. 42). 

A poesia, espera-se, conduz a um mundo bárbaro, de espanto e admiração: como se em 
direção a uma vida de artista, tal como no pensamento de Roberto Corrêa dos Santos. 
A poesia, por ser feminina, remete-nos, ainda, ao feminino de bárbaro, nome de uma 
sonoridade macia e, ao mesmo tempo, forte (uma proparoxítona) que, diferente do 
masculino, no Brasil é bastante usado como nome próprio. (Ao som de “Bárbara”, com 
Chico Buarque, e “Santa Bárbara”, com Maria Bethânia) 
 
No catolicismo, Bárbara é o nome de uma santa, Santa Bárbara, a filha de um pai rico 
que, por sua beleza e pureza, fora trancada numa torre e depois, por ter se convertido à 
fé cristã em meio aos romanos do século III, fora martirizada. Após seu martírio, um 
raio caiu sobre a torre, incendiando-a, o que fez com que Bárbara se tornasse a santa 
protetora dos raios e trovões. No universo dos orixás, o nome de Bárbara evoca Iansã, 
também ela rainha dos raios, ventos e tempestades. (Ao som de “Santa Bárbara”, com o 
Grupo de Capoeira Angola Pelourinho) 
 
Enfim, o que a poesia pode oferecer, neste momento de muita dificuldade na política do 
país, é algo como o bárbaro sem a barbárie, a garra e a graça do selvagem que, em pleno 
século XXI, vive isolado na floresta, a preparar a sua “invasão bárbara”. Contra a 
barbárie, os bárbaros, os doces bárbaros e os bardos. (Ao som de “Um índio”, com os 
Doces Bárbaros) 
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Estilhaços inúteis 

O mundo bárbaro em que me encontro ultimamente tem a ver com o mundo da 
impressão tipográfica, aquela cuja invenção no século XV, no Ocidente, é atribuída ao 
alemão Johannes Gutenberg, e que, a partir daí, tornou-se a mais impressionante e 
eficaz “máquina de arquivo” da humanidade (ver Jacques Derrida, Mal de arquivo: uma 
impressão freudiana), hoje superada por uma outra forma de arquivo, da era digital, que 
habita as nuvens e que segue a lógica binária dos computadores. E que, a partir do 
desenvolvimento da mecânica quântica, há de seguir outra lógica, a qual ainda não 
conhecemos muito bem, nem sabemos quais serão os seus verdadeiros alcances, apesar 
de já podermos antever a sua potência de agir no mundo dos processamentos e dos 
arquivos. Porém, essa superação pelas novas tecnologias digitais (já instaladas ou por 
vir) levou a tipografia não à extinção, mas a um novo lugar, o de um fazer voltado à 
pequena escala, demorado e meticuloso, e também o lugar dos saberes transmitidos 
pelos mestres do ofício, em suas oficinas gráficas. Paralelamente, algumas tradições se 
mantiveram, como, por exemplo, a de haver, no ambiente coletivo de uma oficina 
tipográfica, sempre a possibilidade de se colocar na luta política, por meio, obviamente, 
da produção de impressos. Com isso, mantém-se o encanto e a força da impressão com 
os tipos móveis. 
 
Pensar e imprimir com tipos, pois, é o que tenho feito. Tipos de metal e tipos poetas 
(paradoxalmente, seres atípicos), poetas tipicamente gráficos, para os quais o trabalho 
com a linguagem verbal dirige-se de maneira elementar, original e radical, aos aspectos 
visuais da escrita, à espacialidade da página e à materialidade da letra. São poetas 
voltados ao gesto de grafar, de traçar, tal como o artista gráfico Cy Twombly, na leitura 
de Roland Barthes: 

O gesto do artista – ou o artista como gesto – não rompe a cadeia 
motivadora dos atos, aquilo que o budista chama o karma (não se trata 
de um santo, de um asceta), mas a confunde, a retorna até não mais 
encontrar seu sentido. No zen (japonês), a esta ruptura brusca (por 
vezes muito tênue) de nossa lógica causal (simplifico) chamam: um 
satori: por uma circunstância ínfima, irrisória, aberrante, bizarra, o 
sujeito desperta para uma negatividade radical (que já não é uma 
negação). Considero os ‘grafismos’ de TW pequenos satoris: partindo 
da escritura (campo causal, talvez: escrevemos, dizem, para 
comunicar), são como estilhaços inúteis, que nem chegam a ser letras 
interpretadas, que vêm anular o ser ativo da escritura, a malha de suas 
motivações, mesmo se estéticas: a escritura já não habita nenhum 
espaço, é totalmente demais. Não é neste limite extremo que começa 
verdadeiramente a “arte”, o “texto”, todo esse “para nada” do homem, 
sua perversão, seu esforço? (BARTHES. Cy Twombly ou Non multa 
sed multum, p. 145-146). 

Posto que são tantos os poetas assim (verbivocovisuais, ma expressão concretista), 
embora sejam poucos os poetas no mundo, e por serem ímpares os poetas, em seu amor 
à letra, buscamos três nomes cujas obras se entrelaçam em torno de um coincidente 
projeto, digamos, poético-gráfico-editorial. São eles Affonso Ávila, Sebastião Nunes e 
Guilherme Mansur. 
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Três poetas gráficos 

Affonso Ávila é o poeta da vanguarda e o intelectual do barroco, claro que numa 
entidade única, mescla dessas duas vertentes. Esteve à frente da Semana Nacional da 
Poesia de Vanguarda, em Belo Horizonte, 1963, repetindo a dose três décadas depois, 
no evento comemorativo aos 30 Anos da Semana Nacional da Poesia de Vanguarda, 
também em Belo Horizonte, em 1993. Nesses eventos, esteve entre os seus amigos 
poetas concretistas, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Décio Pignatari, e de 
outros poetas da mesma linhagem, como Paulo Leminski (na edição de 1963) e Arnaldo 
Antunes (na de 1993). 
 
Affonso esteve à frente também da importante revista Barroco, cujo primeiro número 
fora lançada em Ouro Preto, em 1969. E de várias outras revistas literárias, cargos 
governamentais e não governamentais na área da cultura, projetos etc. Entretanto, como 
era de se esperar, dizia: “A poesia é minha atividade fundamental.” Um de seus livros 
de poesia – dito preferido pelo poeta –, ao qual voltaremos mais adiante, intitula-se 
Cantaria barroca (1975) e resulta das andanças e registros do poeta pela cidade de 
Ouro Preto, enquanto fazia uma espécie de recenseamento do patrimônio da cidade para 
a UNESCO. Affonso Ávila morreu em 2012, aos 84 anos de idade. 
 

 
 
Rua das Escadinhas, Ouro Preto de antigamente. 
 
Sebastião Nunes fez 80 anos em 2018 e, neste mesmo ano, recebeu o Prêmio Governo 
de Minas Gerais de Literatura. Apesar das honras do prêmio, sempre foi, e continua 
sendo, um poeta marginal que sequer marginal quis ou quer ser, um barroco maldito à 
maneira de Gregório de Matos, porém com as desconfianças do mineiro. Por ocasião do 
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Prêmio, foi dito, pelo então Secretário de Cultura Angêlo Oswaldo, que “Sebastião 
Nunes é um dos mais importantes poetas da atualidade, sendo também artista gráfico, 
escritor e editor. De sua atuação em múltiplas vertentes resulta uma obra que se impõe 
no quadro nacional e é por isso merecidamente reconhecida”. 
 

 
 

Poema visual de Sebastião Nunes publicado em 1989 no livro Aurea mediocritas. 



	 5 

Guilherme Mansur, por sua vez, recebeu, certa feita, do poeta Haroldo de Campos, a 
alcunha que o acompanha até hoje: tipoeta. Sua atuação como editor é fundamental para 
o grupo concretista, justamente porque Guilherme, herdeiro de uma tipografia em Ouro 
Preto, conheceu desde cedo o ofício gráfico e daí, numa época em que a tipografia de 
tipos móveis começava a cair em desuso, soube fazer dela uma linguagem de 
vanguarda. De início, na década de 1970, associou-se ao grupo da Noa Noa, editora 
sediada primeiro no Rio de Janeiro, depois em Florianópolis, sob o comando de Cléber 
Teixeira, e que tem um seleto catálogo de poesia desse período, com destaque, 
obviamente, para os projetos gráficos dos livros e a impressão tipográfica. A partir daí, 
Guilherme continuou seguindo o seu próprio caminho criativo. Ademais, é um inquieto 
inventor de formas e formatos, valendo-se, em suas peças gráficas, de suportes que vão 
do papel ao aço. Tudo isso a partir de sua Tipografia do Fundo de Ouro Preto. 
 

 
 
Freguesia, fundos de Ouro Preto de antigamente. 
 
Percebe-se, assim, que a cidade de Ouro Preto e os “resíduos seiscentistas” do barroco 
mineiro nela depositados compõem o locus para o qual convergem os poetas citados. E 
a síntese desse lugar feito de minas de ouro, pedras preciosas e de cantaria, palácios e 
museus, escolas e prisões, igrejas e cemitérios, casas e casarões, capistranas, becos e 
vielas, pontes e sonhos está em Cantaria barroca, livro acima referido. 

Em 1974, topei um enorme desafio: transformar em livro os versos 
datilografados da Cantaria Barroca, de Affonso Ávila. O desafio não 
estava nos versos, mas na construção dos poemas. Extremamente 
rigoroso, Affonso imaginou seu trabalho como um objeto, ao mesmo 
tempo, literário e visual, uma linguagem remetendo à outra e ambas se 
completando. Dito assim, pode ser difícil de entender, mas a imagem 
que ilustra esta crônica explica melhor. O “&”, que está presente no 
livro inteiro, cria, no poema “Casa dos Contos”, uma diagonal de cima 
para baixo e da esquerda para a direita, do primeiro ao último verso. 
(NUNES. O poeta Affonso Ávila parte em visita ao escultor 
Aleijadinho) 
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O livro, portanto, é para ser visto/lido/ouvido. Das imagens fotográficas à tipografia 
como imagem, do sinal gráfico que se repete & dos versos que passeiam soltos nas 
páginas, a formar imagens, ora por figuração metafórica e metonímica, no campo do 
conteúdo, ora por figuração a partir da diagramação que explora, principalmente, os 
espaços em branco entre letras, palavras e linhas, no campo formal. 

Casa dos contos 
& em cada conto te cont 
o & em cada enquanto me enca 
nto & em cada arco te a 
barco & em cada porta m 
e perco & em cada lanço t 
e alcanço & em cada escad 
a me escapo & em cada pe 
dra te prendo & em cada g 
rade me escravo & em ca 
da sótão te sonho & em cada 
esconso me affonso & e em 
cada cláudio te canto & e 
m cada fosso me enforco & 

Cantaria é a pedra aplicada aos monumentos, mas é também a arte de talhar a pedra. Por 
extensão, pode ser pensada como a pedra do chão da calçada ou da rua. Cantaria é, 
ainda, o cantar, ou seja, a celebração pela poesia, no caso do livro de Affonso, da pedra 
ouro-pretana, seja a da arquitetura ou a capistrana, signo do tempo e da história, 
revestido do lodo barroco, “testemunho do lugar destinado à passagem dos homens pela 
terra” (Hatherly, p. 106). O poeta, ao cantar as pedras dos monumentos arquitetônicos e 
urbanísticos de Ouro Preto, canta também o seu caminhar pela cidade, os pés a pisar 
pedras há muito pisadas, mil passos perdidos, o olhar à deriva, como que buscando a 
reivenção do passado, colocando-se, assim: 

perante uma outra forma de instante – a noção de fugacidade 
permanente, da descontinuidade, da condenação ao desaparecimento 
que é a nossa. […] Esta obra de Affonso Ávila será então uma 
peregrinação ao reino da linguagem muda, da linguagem que muda 
em nós a cada instante e nos muda, deixando-nos por fim cientes de 
que toda a arte tende para o silêncio, como tudo em nós.” 
(HATHERLY, Cantaria barroca, p. 109). 

O poema que abre o livro, “Estrada real”, é um convite ao leitor a essa peregrinação 
muda. Ao mudar o lugar das palavras, os três versos, que são um só, acabam por 
promover um jogo em que o sentido circula pelos três sem, entretanto, se fixar em 
nenhum deles. Esse círculo do sem sentido é reforçado pelo & que precede o primeiro 
verso e sucede ao último (além dos outros que intercalam os versos), como se não 
houvesse início ou fim para o sentir/sentido. 

& 
      seguir sem sonhar para sentir 
         & 
            sonhar sem sentir para seguir 
                  & 
                  sentir sem seguir para sonhar 
                                                                & 



	 7 

Finalmente, para atar o nó do barroco que une os três poetas, remeto ao episódio de que, 
a partir do título (e do conceito, por assim dizer) do livro de Affonso Ávila, cujo projeto 
gráfico original é de Sebastião Nunes, pisando e pairando sobre as mesmas pedras de 
Ouro Preto, Guilherme Mansur, atuando como tipógrafo no sentido de type designer, 
criou uma tipografia modular e deu-lhe o nome de Cantaria barroca: 
 

 
 
Tipografia modular Cantaria barroco, de Guilherme Mansur. 
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Tipoema, o quarto bárbaro 
 

 
 
Poema de Guilherme Mansur escrito e composto para a primeira performance da série Tipoema. 
 
 

Tipografia. Grafar o pensamento. Derrubar governos. Comuni-
car casamentos. Montar anúncios. Caçar escravos. Paginar leis. 
Anunciar comércios. Cartografar terras. Imprimir revoluções. 
Tinturar ideias. Manchar ideais.  Enrramar mortes. Ilustrar 
textos. Iluminar texturas. Colorir poetas.  Atacar políticos. 
Panfletar palácios. Pacificar desordens.  Atiçar rebeldias. Em-
prestar parênteses ao tipógrafo concorrente. Prençar poesia. 
Arranjar romances. Pinçar letras. Compor linhas. Festejar 
vitórias. Chorar fracassos. Entintar tipos. Misturar fontes. Chei-
rar tinta. Convocar reuniões. Bater ferro sobre ferro. Ouvir o 
som de sino da máquina. Encontrar tils em algum canto do 
cavalete. Amassar papel. Vincar fibras. Sulcar superfícies. 
Dobrar folhas. Intercalar notas fiscais. Guilhotinar resmas.  
Abrir gavetas. Fechar gavetas. Debruçar sobre cavaletes.  
Rasgar erros. Admirar acertos. Atentar para o registro. Ca-
prichar na impressão. Relaxar na pressa. Tirar provas. Tirar 
provas. Tirar provas. Capitular iluminuras. Destacar vinhetas. 
Armazenar quadrados. Enquadrar recados. Armar com-
posições. Amarrar conceitos.  Recontar a história. Matemati-
calizar cada período. Sofrer com os fatos. Gozar com os feitos. 
Pegar peso. Pisar em falso.  Catar acentos. Buscar cês cedilhas 
na caixa vizinha. Calçar letras. Apertar guarnições. Empregar 
força. Calar ao ouvir a platina. Sentir a liga antimônio+chumbo 
entre os dedos. Espalhar a tinta preta.  Lançar torpedos impres-
sos. Afagar amigos. Azucrinar inimigos. Guardar guarnições. 
Pregar cavaletes. Ler o texto de ponta-cabeça na matriz de 
ferro. Desconfiar da composição. Matar o que acabou de criar. 
Recriar o que acabou de matar. Deixar do jeito que está. Vibrar 
com o bom resultado. Procurar acentos graves na caixa alta. 
Sentir cansaço.  Iluminar a impressora. Jogar água no chão ci-
mentado. Conversar sobre a peça gráfica. Versar tipografia. 
Fechar os olhos e tocar texturas. Tipografar.
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Tipoema é série de performances descritas como mecânico/analógico/digitais, criada 
por Cláudio Santos, Leonardo Rocha Dutra e Fabiano Fonseca, mas que tem uma 
equipe variada em cada edição (já são sete, ao todo, cada uma chamada de 
“movimento”). Sua concepção se deu em função da demanda de um projeto para um 
espaço cultural em Ouro Preto, montado num vagão ferroviário chamado 
interessantemente de “Vagão dos sentidos”, o que logo levou à parceria com Guilherme 
Mansur, que, para o primeiro “movimento” do Tipoema, escreveu um texto inédito, 
participando ativamente da etapa de fundamentação da performance. Tipoema baseia-se 
na impressão com um prelo tipográfico manual associada a projeções audiovisuais, ao 
mesmo tempo em que músicas e samplers são executadas ao vivo. Uma das edições da 
performance – Tipoema: movimento 3, apresentada no CEFET-MG em 2018, é assim 
descrita: 
 

Tipografia e poema em movimento. Tipos animados, letras em 
marcha, o prelo feito agito. Tipografia e poesia: resistência. 
Deslocamento, a prensa prensa o movimento da tela. Um dispositivo 
mecânico – o braço – é o ponto de partida. Arranca, sobe o rolo, desce 
a tinta sobre a rama. Imprime-se sobre o papel, enquanto a tela, sob o 
comando do dispositivo aclopado à prensa – e ao som do momento – 
passa. Imagens estátivas e em movimento. O analógico e o digital, 
simultâneos. Transposição intersemiótica, semioses, simbioses. 
O som da máquina, a música como elemento narrativo. E, na 
orquestração do movimento, a presença, a performance dos corpos. O 
tipógrafo transmídia, atravessado por diversas linguagens. O tipógrafo 
performer, poeta, guerrilheiro. O tipógrafo do ar, cheio de sonhos, em 
busca de um novo mundo, utópico e feliz. Ao fim, a impressão de que 
lutar é preciso, pois dias melhores virão. 
(https://www.voltzdesign.com.br/2018/07/tipoema-movimento-3/) 
 

 

 
 
Frase de manifesto usada na performance Tipoema: movimento 3. 
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Trecho de manifesto usada na performance Tipoema: movimento 3. 
 
 
Tipoema: movimento 3 (cujo vídeo e outras informações podem ser acessados pelo link 
https://www.voltzdesign.com.br/2018/07/tipoema-movimento-3/) teve como base vários 
manifestos de grupos e períodos históricos distintos, dos quais trechos, anteriormente 
impressos em tipografia e digitalizados, iam sendo projetados na tela, em movimento e 
em sintonia com a música “sampleada” ao vivo, a partir do comando aclopado ao braço 
da impresssora tipográfica que, por sua vez, imprimia alguns versos da “Cantiga de 
Nossa Senhora do Protesto”, do livro Cantigas do falso Alfonso el Sábio, um dos 
últimos de Affonso Ávila. 
 
É com esses mesmos versos de convite à luta e à resistência, porém sempre levando em 
conta o lúdico, que terminamos nossa contribuição nesta jornada, esperando que, frente 
à barbárie que enfrentamos no dia a dia, possa ter lugar um mundo bárbaro, o mundo da 
poesia, afinal. 
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Impresso da performance Tipoema: movimento 3. 
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