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secos, passas, catarros, pegadas de animais 

antigos, desenhos que vejo nas nuvens, cifras, 

letras de fumaça, rima feita de bosta, imensidão 

aprisionada numa cerca, besouros dentro do 

ouvido, fosforescência do organismo, batimento 

cardíaco comum a vários bichos, órgãos 

entranhados na matéria inerte, olhando a um só 

tempo do alto e de dentro para o enorme palco, 

como quem quer escolher e não consegue: 

matéria ou linguagem? 

 

 Como via intermediária, procuro entrar e 

permanecer no reino da pergunta – ou de uma 

explicação que não explica nunca.  

 

 (Nuno Ramos, em Ó)  



RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa se propõe a refletir sobre as noções de literário e artístico na 

contemporaneidade, a partir de Ensaio geral: projetos, roteiros, ensaios, memória (2007), do 

artista plástico e escritor brasileiro Nuno Ramos. O livro, composto por textos de variadas 

ordens, como ensaios críticos, diários pessoais, textos memorialísticos, projetos de exposição 

e relatos de trabalhos de arte, apresenta questões quanto àquilo que seria a especificidade do 

texto literário e do trabalho artístico, na medida em que os une em um objeto verbal de difícil 

classificação, ainda que procure manter sua divisão em gêneros textuais. Em conjunção a 

reflexões contemporâneas sobre o inespecífico nas produções atuais, procuro traçar linhas que 

permitam pensar a autonomia dos campos artísticos, bem como as noções de obra, processo e 

erro a partir de alguns textos de Ensaio geral. 

 

Palavras-chave: Literatura contemporânea. Artes visuais. Inespecífico.Nuno Ramos. 

  



ABSTRACT 

 

 

This work discusses the notions of literature and art in the contemporary context, by the 

analysis of Ensaiogeral: projetos, roteiros, ensaios, memória(2007), a book by the Brazilian 

artist and writer Nuno Ramos. The book comprises many different texts, including critical 

essays, personal journals, memories, art exhibition projects and artwork reports. Ramos’s 

book is difficult to categorize and the textual genres are somehow still preserved which leads 

to questions about what would be art and literature’s specificities in the current days. I intend 

to read some aspects of the work that allow me to reflect on the autonomy of art and literature 

fields along with contemporary reflections on the nonspecific in current artworks.  

 

Key words: Contemporary literature. Visual arts.Nonspecific. Nuno Ramos. 

  



SUMÁRIO 

 

Introdução................................................................................................................................10 

1. Literatura, gênero e inespecificidade..............................................................................15 

1.1.Apresentação: algumas produções contemporâneas e Nuno Ramos..................................15 

1.2.Algumas noções de literatura..............................................................................................18 

1.3.O inespecífico na arte contemporânea................................................................................21 

1.4.Gênero, leitura e recepção: a perda da autonomia e a participação do leitor......................25 

2. Ensaio geral: as artes visuais na inespecificidade da literatura....................................33 

2.1.Procedimentos de hibridação na arte contemporânea.........................................................33 

2.2.Nuno Ramos e os materiais.................................................................................................37 

2.2.1. Maré e canção em “Eu não sou água”.................................................................40 

2.2.2.Pierrô, cavalo e antropologia em “Ensaio sobre a dádiva”..................................43 

2.3 Nuno Ramos e os suportes..................................................................................................50 

3. Ensaio, teste e erro..............................................................................................................57 

Considerações finais................................................................................................................78 

Referências bibliográficas......................................................................................................80 



11 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Tão logo comecei a me envolver com os estudos de literatura, mais fortemente no 

segundo semestre do curso de Letras, algo passou a me inquietar: o distanciamento que sentia 

entre os estudos literários e os estudos das demais “artes”. Como o encantamento com os 

textos que conhecia ao longo da faculdade e as questões suscitadas por eles me eram muito 

similares ao que sentia na descoberta das artes visuais e do cinema, não entendia bem por que 

os limites encontrados entre eles pareciam tão fixos. Tentava compreender a separação em 

disciplinas, a especialização em determinados campos, as abordagens tão diferentes de uma 

área e outra. Partíamos de muitos lugares em comum, partilhávamos vários teóricos e teorias, 

lidávamos com os mesmos movimentos e, muitas vezes, as mesmas motivações, porém algo 

impunha uma distância entre esses saberes.  

 No caso da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), onde fiz minha graduação, essa 

distância era também geográfica: originalmente partes de um mesmo instituto, as faculdades 

de Letras e Artes dividiram-se em centros diferentes e ocupam prédios afastados um do outro. 

O diálogo entre as áreas, portanto, não parecia ser incentivado. Posteriormente, com o avançar 

de leituras e estudo da literatura, percebi que esses limites eram imprecisos, questionáveis e 

questionados de forma recorrente ao longo da história da literatura e da teoria literária e, ainda 

assim, a separação entre as disciplinas parecia querer se manter sólida.  

 O contato com um viés comparativo do estudo da literatura ampliou a percepção de 

que uma leitura crítica atenta ao diálogo entre as artes poderia ser um caminho profícuo de 

pesquisa. A noção da presença de um texto no outro, de um código estético em outro, embora 

sanasse algumas inquietações, ainda parecia manter, de certa forma, a literatura como uma 

instituição intocável, à qual retornar, mesmo quando as leituras alçassem voos para outros 

lugares.  

 Para mim, era paradoxal que o mesmo curso que ampliava meu interesse pela cultura e 

pela arte num geral não as incorporasse em seu currículo de maneira mais sistemática. Desse 

modo, fui à procura de um caminho de aproximação entre esses mundos, passando a fazer 

disciplinas no curso de Artes Visuais e participando de eventos a elas relacionados. Até que 

em 2013 fui mediadora da nona edição da Bienal do Mercosul, em Porto Alegre.  

 Desde a seleção para o curso de formação, o qual poderia culminar ou não na 

contratação para o trabalho de mediação até o curso em si e, posteriormente, o trabalho com a 

exposição de arte, o projeto já apostava em uma noção não especializada e não disciplinar das 
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artes. Estudantes e profissionais de qualquer área do ensino superior poderiam se inscrever. O 

curso de formação contou com os mais variados profissionais, de geólogos a militantes de 

movimentos sociais, passando por tribos indígenas e até um laboratório ministrado por 

crianças de uma escola de vertente ecológica. Era justamente a concepção de que a arte estava 

no mundo, partindo e se fazendo dos mais variados elementos nele presentes, que construía a 

experiência de tal edição da exposição. Era possível mediar sem ser um especialista também 

por uma visão de mediação que não possuía verdades prontas sobre os trabalhos expostos: 

acreditávamos que a experiência de cada visitante era potencialmente produtora de sentido, 

mais do que informações dos bastidores sobre as obras.  

 O trabalho de mediação não possuía uma forma fixa de acontecer: era descoberto a 

partir da relação de cada mediador com cada visitante ou grupo. Percebíamos como estava 

enraizada em muitos daqueles que vinham à exposição uma ideia de passividade do 

espectador. Mesmo quando expressava suas reflexões e impressões sobre a obra, a maioria 

dos visitantes esperava, de alguma maneira, uma confirmação do mediador, um aval apoiado 

no que seria a intenção do artista ou uma leitura teoricamente válida. Foi então que percebi a 

força da manutenção das artes como instituições: ela nos fazia não apenas nos privarmos de 

certos diálogos e relações potentes entre linguagens, como aumentava a noção de arte como 

espaço impenetrável e incompreensível ao grande público.  

 Foi, portanto, como educadora que comecei a entender o incômodo antigo. Não só via 

leituras, métodos e práticas nas artes visuais que poderiam enriquecer algumas abordagens 

estagnadas nos cursos de Letras, como também me servia inúmeras vezes da experiência com 

a literatura na abordagem das obras da exposição. Parecia-me, no entanto, que nas artes 

visuais o campo de experimentação estava mais aberto e pulsante, preocupando-se talvez 

menos do que a literatura em manter rígidos os padrões do que constituiriam objetos de arte 

ou não. Talvez pela pluralidade de materiais com que passou a ser feito, o terreno das artes 

plásticas me dava a impressão de ser mais movediço. Sendo ou não essa uma visão encantada 

de quem se insere pela primeira vez em outro meio, foi ela que trouxe a vontade de levar aos 

estudos de textos escritos experiências vividas no âmbito das artes plásticas. Outro aspecto 

que me chamava atenção era a possibilidade de interação entre artistas e entre obra e público 

durante a exposição, algo vivo e feito de maneira coletiva, enquanto o fazer literário trazia a 

ideia de solidão.  

 Essas diferenças e oposições traziam de volta questões antigas, ampliando-as: por que 

o fazer literário se dá na maioria das vezes de forma individual? Por que nas artes visuais é 
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comum acompanharmos o processo artístico, inclusive com a existência de diversos cursos de 

graduação e pós-graduação em práticas artísticas e a produção de literatura é circunscrita ao 

resultado, sempre a uma ideia de acabado? O quanto testamos a literatura nos cursos de 

Letras, em sua grande parte puramente teóricos, nos quais não somos estimulados ao fazer? E 

ainda, que lugar ocupa o fazer – ou a tentativa de – na elaboração do pensamento teórico-

crítico? Como nos liberamos de uma leitura de arte atrelada a um sentido preestabelecido, 

impenetrável para o público não especialista? Se é possível encontrar inúmeras obras das artes 

visuais puramente verbais e produções literárias que se servem de tantos outros códigos, como 

fotografias, recortes, gráficos, etc., o que hoje sustenta a classificação dessas produções numa 

ou outra área? 

 A todos os questionamentos, inquieta e incessantemente em mim suscitados, não 

acredito ter encontrado respostas pacificadoras, nem antes, nem durante e nem depois da 

escrita deste trabalho. Gosto de sua permanência como indagações, de como se modificaram e 

ao mesmo tempo se mantiveram durante meu percurso nos estudos da literatura. Gosto dessa 

permanência “no reino da pergunta – ou de uma explicação que não explica nunca” 1, pois 

vem das perguntas o movimento, e é justamente ele que busco, na teoria e na vida, daí a 

passagem de uma “área” (se ainda for possível chamar assim) a outra. 

 O interesse pelo movimento, por uma realidade que não se fixe foi aquilo que 

encontrei em Nuno Ramos, na sua passagem entre tantas linguagens, na produção de trabalhos 

cujos materiais seguem agindo, mesmo depois de prontos, ou melhor, trabalhos que talvez 

nunca estejam de fato prontos. Conheci-o como artista plástico, primeiramente. Acredito que 

a primeira lembrança que tenho de Nuno seja a da polêmica dos urubus, da Bienal de São 

Paulo de 2010, quando apresentou “Bandeira Branca”, uma enorme instalação que contava 

com dois urubus, retirados posteriormente pelo IBAMA. A presença dos animais na obra 

levou a calorosas discussões na mídia. Anos depois, descobri-o escritor, compositor e 

roteirista, além do trabalho em artes plásticas desenvolvido desde os anos 1980.  

 Não apenas por ser um artista que transitava em diferentes linguagens, Nuno pareceu 

uma figura interessante que me permitiria estender os questionamentos sobre as fronteiras das 

artes: era a ideia de um processo que escorria, deslizava e não se deixava apreender que se 

fazia presente, tanto nas suas enormes pinturas, em que materiais diversos pulam para fora do 

quadro, agindo uns sobre os outros e sobre o observador, como também nas suas produções 

escritas. A primeira que conheci foi Ó (2008). A incapacidade de vinculá-la a algum gênero 

                                                           
1 RAMOS, 2008, p. 18 
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me fez retornar às primeiras perguntas, do início do curso de Letras: o que ainda nos fazia 

classificar um texto como literário ou artístico? Qual seria a diferença entre Ó ou Cujo (1993) 

dos chamados “textos de artista”? Eram textos que lidavam com a matéria e escritos por um 

artista. Em Cujo, sobretudo, é evidente a forte relação com a produção de obras das artes 

visuais, com passagens que se assemelham a anotações para a realização de esculturas, por 

exemplo. Por que, então, carregava a etiqueta de poesia? E Ó, com suas reflexões filosóficas e 

anotações matéricas, por que havia ganhado o Prêmio Portugal Telecom de Literatura e era 

classificado como um livro de contos? Enfim, o que fazia tais livros se encaixarem no 

domínio da literatura? 

 Porém, para mim, a ideia de processo e de inacabamento parecia radicalizada em 

Ensaio geral: projetos, roteiros, ensaios, memória (2007). Nesse livro em que se misturam 

textos de diferentes ordens, inéditos ou não, projetos de exposição executados plasticamente 

ou não, áreas do saber muito distintas, textos pessoais ou críticos, em que o processo é 

colocado em evidência, num grande ensaio que aparece como fim em si mesmo, como 

possibilidade de arte enquanto teste, encontrei um ponto de partida frutífero para desenvolver 

as inquietações de longa data. Este trabalho, portanto, não se pretende um estudo exaustivo da 

obra de Nuno Ramos, nem mesmo de Ensaio geral. É o modo como o livro se apresenta, o 

contexto em que se insere (cada vez mais móvel e menos classificável, como tentarei 

demonstrar no primeiro capítulo) que servirão de motores para uma reflexão que, embora 

permaneça no “reino da pergunta”, buscou encontrar nos procedimentos apresentados pelo 

artista outras maneiras de receber e ler criticamente a arte e a literatura (ou caberia dizer aqui 

apenas arte?). 

 Desse modo, o trabalho se estrutura em três partes: na primeira, busco traçar um 

panorama teórico pelo qual me mover, tanto na leitura de Ensaio geral, quanto na 

contextualização das questões suscitadas: como aparecem em outros artistas, escritores e 

teóricos. Para isso, procurei reflexões recentes sobre as produções artísticas contemporâneas 

que pensassem a suposta especificidade do literário e de seus gêneros (Todorov, 1980), as 

categorizações das artes bem como seu desfazimento (Hanna, 2015; Süssekind, 2013; e 

Garramuño, 2014) e o questionamento da literatura como instituição autônoma (Ludmer, 

2010). Por fim, tento refletir sobre os modos pelos quais tais aspectos chegam ao leitor, 

apontando para uma solicitação maior de sua participação na reformulação das concepções de 

literário e artístico (Compagnon, 2010). 
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 Na segunda parte, tento aproximar minha leitura das artes visuais, iniciando por uma 

breve introdução sobre alguns procedimentos de hibridação nas artes, passando aos trabalhos 

plásticos de Nuno Ramos e sua relação com os materiais e chegando ao estudo de dois 

projetos de exposição presentes em Ensaio geral: “Eu não sou água”, o qual, até o presente, 

não conheceu execução plástica; e “Ensaio sobre a dádiva”, um roteiro traduzido em uma 

exposição na Fundação Iberê Camargo. Com esses dois textos, busco pensar como se inserem 

outras áreas nas produções de Nuno, como a antropologia e a canção popular. Intento também 

refletir sobre as diferentes experiências possibilitadas pela publicação de um projeto ao qual 

só temos acesso enquanto tal, ou seja, que conhecemos apenas verbalmente e outro para o 

qual temos uma versão plástica a qual recorrer comparativamente. Encerro com algumas 

considerações sobre o suporte em Nuno Ramos, quadro e livro, estabelecendo algumas 

relações com o procedimento de colagem desenvolvido pelo cubismo e ampliado pelo 

construtivismo russo. 

 Na terceira e última parte, reflito sobre o título, Ensaio geral, relacionando-o à noção 

de ensaio enquanto teste, mas também enquanto gênero textual presente no livro. A partir 

dessas considerações, procuro entender a arte como teste e experimentação, analisando alguns 

projetos de arte pública de Nuno publicados em Ensaio geral, que não foram executados 

plasticamente devido a algum empecilho a eles exterior, ou seja, que conheceram aquilo que 

comumente chamaríamos de fracasso. À noção de arte como experimento junta-se, então, à de 

erro como possibilidade poética, ampliada na análise de dois ensaios críticos e na relação de 

uma estética móvel e errante com o contexto político e cultural brasileiro.  
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1. LITERATURA, GÊNEROS E INESPECIFICIDADE 

 

1.1. Apresentação: algumas produções contemporâneas e Nuno Ramos 

 

 Na crítica literária contemporânea parece crescer o número de textos que ressaltam os 

problemas de leitura impostos por certos objetos estéticos de difícil categorização. 

Intercalando novas formulações teóricas e análises críticas, estudiosos da literatura tateiam 

novas possibilidades de leitura que deem conta da pluralidade de obras atuais que mexem com 

diferentes linguagens e tecnologias, com procedimentos também muito variados. 

 A incorporação de outras mídias na literatura brasileira é frequentemente lembrada na 

poesia concreta de Augusto de Campos, cujos poemas adquirem outras materializações, 

sonoras e visuais, que se modificam com o passar do tempo e invenções tecnológicas. Ao 

trabalho com as tipologias, juntam-se gravações de áudio e videoclipes, como Poesia é risco, 

de 1995, e Pulsar, de 1991.  

 Exemplos mais atuais, como o de Marília Garcia, que além das diversas vozes que 

utiliza para construir o poema-relato Engano geográfico (2012), realiza também experimentos 

com vídeos e fotografias, além de performances em que adapta poemas para o local e 

contexto em que essas performances acontecem, aliando, assim, texto escrito, falado, visto.  

 Nessa mescla de procedimentos e linguagens, nos interessa aqui especialmente obras 

que levam diferentes mídias para o livro impresso. Angélica Freitas, em Um útero é do 

tamanho de um punho (2014), utiliza ferramentas tecnológicas como procedimento de escrita 

na seção “poemas feitos a partir do google”, em que compila as definições de mulher que 

aparecem em buscas realizadas no site. Veronica Stigger, que parece se apropriar do “rumor 

da rua” 2 em Os anões (2010), através da utilização de destinos das linhas de ônibus de São 

Paulo, também assimila ilustrações, publicidades, fotografias antigas e saberes populares 

marcados graficamente em Opisanieswiata (2013).  

 Valêncio Xavier radicaliza esses procedimentos, construindo narrativas que tensionam 

palavra e imagem, realidade e ficção, ao mesclar, por exemplo, citações literárias com 

recortes jornalísticos. Em “Rremembranças da menina de rua morta nua”, que compõe livro 

homônimo de 2006, conta a história da morte de uma menina de rua através de verbetes de 

dicionário, citações literárias, fragmentos de reportagens de jornal e transcrições de programas 

de televisão e rádio que abordaram o assunto, formando uma espécie de mosaico midiático. 

                                                           
2 SÜSSEKIND, 2013 
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Além dele, há ainda textos como “Macao”, composto por fotos com legendas curtas e outras 

ilustrações. Sendo estes apenas dois casos dos vários textos marcadamente intersemióticos 

pelos quais o autor é conhecido. 

 Assim como Valêncio, Nuno Ramos é um nome quase unânime nos ensaios teóricos 

que buscam mapear tais produções contemporâneas, devido ao vasto número de linguagens 

com as quais opera. Nascido em 1960, em São Paulo, Nuno é artista plástico, escritor de 

prosa, poesia e crítica, além de roteirista e compositor, deixando marcado o contato entre 

tantos códigos em suas obras visuais, sonoras e verbais.  

 Seu primeiro livro de poesia, Cujo (1993), confunde-se com um caderno de anotações 

de um artista visual, em passagens como “Pus o vidro derretido sobre o breu, que dava uma 

forma côncava ao feltro. O problema era o que fazer com o vidro agora, já que se prevalecesse 

eu teria uma escultura de vidro.” 3; uma espécie de diário com reflexões mais pessoais, como 

“Não devo completar tudo. Estar em dia consigo é uma forma de avareza. Preciso encontrar a 

fração correta de fracasso.” 4; e alguns trechos de reflexões mais filosóficas: “Aflição diante 

das coisas que duram. Para quem elas duram?” 5.  

 Os diferentes tipos de texto presentes no livro dão à palavra o peso da matéria e das 

relações entre os materiais (pedras, areia, vidro, breu, entre outros) que utiliza em suas obras 

como artista plástico, realizando verbalmente alguns dos procedimentos que executa 

plasticamente nas artes visuais.  

 É assim também em Ó (2008) 6, cujos fragmentos passam muitas vezes por longas 

reflexões filosóficas, em que a matéria é descrita longamente, entre choques e relações da 

natureza, nas elucubrações sobre a origem da linguagem. Os textos que compõem Ó “em sua 

unidade tão estrita quanto desatada não são contos, nem poemas em prosa, nem crônicas, nem 

ensaios, nem crítica, nem romance, nem autobiografia etc., sendo, no entanto, tudo isso e mais 

uma coisa incerta e não-sabida que o leitor nomeará”, como aponta José Antonio Pasta na 

contracapa do livro. Assim, Ó aparece como uma obra de difícil classificação ao mexer com 

os gêneros literários tradicionais, já que a leitura é permeada pela incerteza do tipo de texto 

que ali se constitui, por onde passam todos os gêneros citados por Pasta, sem que nenhum se 

fixe.  

 A esses livros, soma-se uma longa e diversificada lista de obras de Nuno Ramos, 

plásticas e verbais, que de diferentes formas colocam em questão as categorizações da crítica 
                                                           
3 RAMOS, 1993, p. 9 

4 Ibid., p.25 

5 Ibid., p.33 

6 RAMOS, 2008 
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de arte, e aqui, em especial, a de literatura. Por esse motivo, o artista é constantemente 

analisado nos novos estudos críticos que buscam pensar a perda da especificidade na arte 

contemporânea.  

 Nesse sentido, Ensaio geral: projetos, roteiros, ensaios, memória7 aparece aqui como 

ponto de partida para essas reflexões justamente por unir tantas facetas do artista (e das 

produções de arte contemporânea). O livro busca reunir textos de ordem bastante distinta, 

agrupando trabalhos já publicados, textos inéditos, ensaios críticos, projetos de exposição e 

projetos de arte pública – realizados plasticamente ou não –, roteiros para filmes, diário de 

trabalho e diário pessoal.  

 Nuno divide os textos em seções, buscando agrupá-los por assunto. São elas: “A terra 

[Literatura, canção]”, em que ensaios críticos sobre Euclides da Cunha, Robinson Crusoé, 

Nelson Rodrigues, Paulinho da Viola e Alberto Caeiro são intercalados pelo registro de um 

trabalho de arte realizado, roteiros, um projeto de exposição e uma entrevista fictícia com 

Samuel Beckett; “À espera de um sol interno [Arte]”, que contém ensaios sobre Hélio 

Oiticica, Bruce Nauman, Matthew Barney, Amilcar de Castro, Paulo Monteiro e Philip 

Guston, Oswaldo Goeldi, Fabio Miguez, Mira Schendel, Paulo Pasta e se encerra com o relato 

sobre um trabalho de arte realizado; “Os suplicantes [Esporte, futebol]”, que apresenta ensaios 

em torno do futebol, abordando alguns aspectos de forma mais geral e sobre personagens em 

específico (Ademir da Guia, Eduardo Gonçalves, Robinho, Ronaldo Gaúcho e Reinaldo), 

além de um ensaio sobre a luta dos boxeadores Muhammad Ali e George Foreman. Os textos 

críticos dessa seção são intercalados por dois textos de arte: um projeto para um campo de 

futebol e um roteiro audiovisual; “É isto um homem? [a coisa pública]” é composta por três 

projetos de arte pública, um projeto de exposição, um roteiro audiovisual e um texto de 

memórias; e a última seção,“De giro em giro [a parte maldita]”, traz um roteiro audiovisual, 

um projeto de exposição e um diário pessoal.  

 O que chama a atenção nessa pluralidade de textos é que, diferentemente do já citado 

Ó, Ensaio geral define ou busca definir os textos que apresenta, atribuindo-os a alguma 

categoria marcada ao lado de seus títulos. Insiro o livro dentre os objetos estéticos 

contemporâneos que fazem repensar a especificidade na literatura não porque 

necessariamente os textos em separado coloquem em questão as categorias literárias, mas pelo 

contato que estabelecem entre si em um mesmo livro, ele sim, de difícil categorização. Essas 

produções, ao questionarem as fronteiras entre textos e códigos estéticos, atualizam os debates 

                                                           
7 RAMOS, 2007 
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em torno do que são a literatura e as artes, solicitando que algumas dessas noções sejam 

revistas.  

 

1.2. Algumas noções de literatura 

 

  Para iniciar seu estudo sobre os gêneros do discurso, Tzvetan Todorov8 se interroga 

sobre quais seriam as diferenças entre os usos literário e não-literário da linguagem, trazendo 

algumas definições recorrentes de literatura. Uma delas, talvez a mais tradicionalmente 

conhecida, diz que a literatura é ficção. Essa ideia ignora fatores importantes, como as 

concepções de poesia ao longo da história, cujas atribuições não implicariam o 

desenvolvimento de uma narrativa, por exemplo, e ainda a possibilidade de lermos a realidade 

por um viés literário, sem que necessariamente o que se lê como literatura seja fruto de uma 

ficcionalização. Nesse caso, a leitura literária implicaria o descompromisso com a verdade, ou 

seja, não importaria se o que é narrado é verdade ou não. No entanto, isso por si não significa 

que os fatos narrados sejam uma ficção.  

 Além disso, Todorov demonstra que, assim como nem toda literatura é ficção, nem 

toda ficção é literatura, questionando se todos os mitos de nossa cultura poderiam ser 

entendidos como literatura, apesar de seu caráter evidentemente ficcional. Como outro 

exemplo, cita também “as histórias de casos”, de Freud, em que o possível aspecto ficcional 

dos casos não constitui forçosamente textos literários. São ficções que existem para que se 

possa ilustrar suas teses. Portanto, a ficção não seria um elemento exclusivamente literário, 

tampouco seria um atributo encontrado em todos os textos literários. 

 Outra concepção de literatura é aquela que diz respeito ao belo. Os textos literários o 

teriam como única função em que a “expressão pela expressão” seria a real utilidade da 

literatura. Segundo Todorov, na história da crítica a ideia de belo teria dado lugar à ideia de 

forma, que mais adiante seria substituída pela de estrutura. Isso implica pensar a literatura 

como um sistema, sobretudo depois das contribuições dos formalistas russos. Assim, o estudo 

da literatura seria o estudo de uma linguagem sistemática. Contudo, Todorov afirma que uma 

organização sistemática não seria exclusividade da literatura, demonstrando que a 

publicidade, por exemplo, utiliza-se de mecanismos muito parecidos ou idênticos aos 

literários, como a rima ou a polissemia, e que discursos como o judiciário ou o político 

também constituem sistemas linguísticos próprios.  

                                                           
8 TODOROV, 1980 
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 Na tentativa de suprir a insuficiência de todas essas definições de literatura, alguns 

críticos acabam amalgamando-as ou confundindo-as, sem conseguir encontrar boas 

alternativas à questão. Para o autor, é o caso de Wellek e Warren, que distinguem o uso que a 

literatura faz da linguagem dos usos científico e cotidiano. Na literatura, o uso da linguagem 

seria “conotativo”, realizando diversas associações que o fariam opaco, enquanto o uso 

científico seria transparente, sem chamar atenção sobre si mesmo. Já a oposição com relação à 

linguagem cotidiana partiria do princípio de que a literária seria sistemática, organizando os 

usos da linguagem corrente e que não teria explicação fora de si mesma.  

 A noção de que a literatura seria caracterizada por um uso “interno” da linguagem, 

pela atenção recair nos próprios signos e a realidade a que se refere ser fictícia, é negada por 

Todorov tanto por não ser unânime, apenas predominante nos textos literários, quanto por não 

ser exclusiva a eles. O autor dá como exemplo o discurso político, que pode chamar a atenção 

para um sistema interno e constituir ficção ou o fato de relatos de viagem reais ou imaginários 

não apresentarem necessariamente diferenças sistemáticas. 

  Em prefácio a Littéralité9, de Jean-Marie Gleize, Christophe Hanna lembra que as 

concepções de literatura que se sobressaem são aquelas que definem os objetos poéticos como 

contendo intrinsecamente características que os distinguem de outros objetos verbais, de uso 

comum. São, portanto, a priori identificáveis e apreciáveis por essas características, o que 

remete à ideia de sistema, de estrutura interna própria, explicada por Todorov. Hanna afirma 

que, apesar das diversas reconcepções sofridas por esses conceitos, pensados e repensados por 

Boileau, Roubaud, Hugo, Ponge e Barthes, entre tantos outros, uma ideia de poesia se 

mantém: a de que ela seria responsável por realizar uma “transformação qualitativa na língua” 

10, em que certas propriedades seriam reconhecíveis por elas mesmas, opondo-se ao “fluxo 

verbal comum das línguas da comunicação” como uma “modelagem de um material bruto 

dado ou de uma ‘natureza’ primeira que o artesanato das letras transforma em objeto de 

cultura” 11. 

 São, portanto, como demonstram Todorov e Hanna, conceitos que buscam encontrar 

na linguagem literária aspectos particulares, únicos, que a distinguiriam de outras utilizações 

da língua. O fracasso em encontrar um denominador comum às produções literárias 

demonstra que possivelmente essa particularidade não exista, o que talvez seja ainda mais 

perceptível nas obras atuais. 

                                                           
9 HANNA, 2015.  

10 As citações de Hanna que aparecem ao longo do texto são traduções minhas do original em francês. 

11 HANNA, 2015. p. I 
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 Nesse sentido, Todorov denuncia uma generalização do que seria a linguagem não-

literária, à qual se contrapõe, demonstrando as variações linguísticas exigidas por contextos 

diferentes. Afinal, a linguagem de uma piada e de um conjunto de leis, por exemplo, não tem 

a mesma organização interna. Essas especificidades linguísticas trazem a ideia de discurso, o 

que implica pensar a multiplicidade de maneiras de dizer, determinadas por contextos 

socioculturais. No âmbito da literatura, isso seria pensado através da noção de gêneros 

literários, os quais “nada são além de tal escolha entre os possíveis do discurso, tornado 

convencional por uma sociedade […] Mas não há razão alguma se limitar essa noção de 

gênero apenas à literatura: fora dela, a situação não é diferente”12. 

 A partir da concepção da existência da multiplicidade de discursos, o autor reformula a 

questão da especificidade na literatura, perguntando-se: “haverá regras que sejam próprias a 

todas as instâncias da literatura (identificadas intuitivamente) e somente a elas?”13. Os 

exemplos que traz em seu texto, apresentados anteriormente, mostram que não, já que 

“propriedades ‘literárias’ encontram-se também fora da literatura (do trocadilho e da comptine 

à meditação filosófica, passando pela reportagem jornalística ou pela narrativa de viagem)”. 

Ao mesmo tempo, os exemplos demonstram “a impossibilidade em que nos encontramos de 

descobrir um denominador comum a todas produções ‘literárias’(a menos que seja: a 

utilização da linguagem)”.14 

 Voltando às duas grandes definições de literatura apresentadas pelo autor, a funcional 

– que dizia respeito à ficção e consequentemente à prosa narrativa – e a estrutural – que seria 

aplicada a poesia –, Todorov afirma que, ao tentar definir a literatura como um todo, estavam 

apenas definindo dois de muitos gêneros literários possíveis. Além disso, a possibilidade de 

serem encontradas propriedades “literárias” em textos “não literários” leva-o a uma hipótese:  

 

se optarmos por um ponto de vista estrutural, cada tipo de discurso habitualmente 

qualificado de literário terá “parentes” não-literários que lhe serão mais próximos do 

que qualquer outro tipo de discurso “literário”. Por exemplo, certa poesia lírica e a 

prece obedecem a mais regras comuns do que essa mesma poesia e o romance 

histórico do tipo Guerra e paz.15 

 

 Quanto às noções de literatura, Todorov conclui com uma citação de Condillac, em De 

l’art d’écrire, onde este afirma a dificuldade em definir a poesia dada a multiplicidade de 

formas quepode adquirir, originadas de convenções culturais. Para Condillac, a tentativa de 

                                                           
12 TODOROV, 1980, p.21. 

13 Idem 

14 Ibid., p. 22 

15 Idem 
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achar a essência do estilo poético é inútil, porque ela não existe. Complementando essas 

reflexões, Todorov lembra o seguinte trecho de Friedrich Schlegel: “Uma definição de poesia 

pode somente determinar o que esta deve ser, não o que ela foi ou é na realidade; caso 

contrário, ela se enunciaria sob sua forma mais breve: é poesia aquilo que se chamou assim, 

não importa quando nem onde” 16. 

 

1.3. O inespecífico na arte contemporânea 

  

 Contrapondo-se às definições de literatura apresentadas, que buscam nos textos 

literários propriedades exclusivas ao uso da língua, Hanna também acredita haver uma outra 

concepção, encontrada, segundo ele, sobretudo na poesia surgida a partir dos anos 1980, que 

formaria um tipo de “poesia sem qualidades”, ou seja, sem características marcantes para que 

fossem concebidas como poesia. Estariam, pelo contrário, buscando confundirem-se aos usos 

comuns da língua. Por isso, as abordagens e “definições qualitativas” de poesia não seriam 

capazes de identificá-las a priori, pois é o contexto em que se inserem e de onde surgem que 

determina sua potência e não características previamente reconhecíveis. Assim, o conceito de 

poesia torna-se “essencialmente contestado, cuja definição mesma, por natureza, é de ser um 

objeto de dissenso” 17. 

 Para Hanna, o efeito disso hoje é que nem tudo pode existir como poesia, mas tudo é 

suscetível de tornar-se poesia, através de certos contextos e “fatores institucionais”, que 

seriam extrapolados, trazendo de volta a questão da fusão entre poesia e vida. Essa fusão 

também acaba por solicitar outras instituições: o aumento das definições de poesia que partem 

de certos traços para enxergá-la como tal, como um traço sonoro ou de um discurso 

específico, como o jurídico, fazem com que a instituição “poesia” precise ativar outras, como 

a da música, do espetáculo, das leis, etc. Hanna explica que não se trata de explorar 

poeticamente um texto jurídico, por exemplo, mas sim de “provocar, ao fazer acontecer o 

texto, e por sua existência em si, interações ou transações entre o poético e o jurídico ou o 

científico”18. Com isso, a escrita não se trata mais de “um ritual sagrado fetichizado, mas é 

concebida sobre outros modelos, menos intimidadores, mais ‘normais’, derivados de fazeres 

do cotidiano” 19.   

                                                           
16 SCHLEGEL apud TODOROV, op. cit., p. 24 

17 HANNA, op. cit., p.VII 

18 Ibid., p. VIII 

19 Ibid., p. IX 
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É também contra a ideia de que a poesia formaria uma língua específica, única capaz 

de liberar-nos do “fascismo da linguagem” que essas definições se insurgiriam, já que se 

tratam de escritas que, como já dito, não apresentam nenhuma característica particular pré-

definida e é justamente isso que “caracteriza a forma ideal de sua presença no campo da 

literatura” 20. Hanna explica que, contrariamente ao que as reflexões tradicionais poderiam 

nos levar a pensar, de que essas obras amorfas não teriam nenhuma função política ou social, 

é exatamente no fato de não apresentarem particularidades perante o sistema da língua que 

reside sua potência, ou seja, nas formas comuns de expressão, apresentando-se como “uma 

vontade positiva de minorar a poesia, de cortá-la enquanto totem cultural para fazer dela um 

instrumento manejável, voltado ao cotidiano” 21. 

 Flora Sussekind, ao abordar a questão na análise de algumas produções brasileiras 

contemporâneas, utiliza-se de um termo de Hanna, chamando-as de “objetos verbais não 

identificados”, devido ao fato de formarem 

uma espécie de câmara de ecos na qual ressoa o rumor (à primeira vista 

inclassificável, simultâneo) de uma multiplicidade de vozes, elementos não verbais, 

e de uma sobreposição de registros e de modos expressivos diversos. Coralidades 

nas quais se observa, igualmente, um tensionamento propositado de gêneros, 

repertório e categorias basilares à inclusão textual em terreno reconhecidamente 

literário, fazendo dessas encruzilhadas meio desfocadas de falas e ruídos uma forma 

de interrogação simultânea tanto da hora histórica, quanto do campo mesmo da 

literatura22. 

 

 A dificuldade de classificação trazida por esses objetos estéticos seria assim 

responsável por uma ênfase na necessidade de revisão da crítica e dos saberes da literatura e 

suas normatividades instituídas através de “eixos conceituais ou interpretativos que 

privilegiem homogeneização, estabilidade, expansão controlada” 23. Afinal, essas produções 

são compostas por 

múltiplas formas de refiguração material (não adaptações) ou uma suspensão 

propositada da formalização [que] criam um problema para esforços de encaixe 

crítico imediatos […] para compreensões restritivas de literatura que parecem não ir 

além de oposições binárias sistêmicas como as que opõem ficção e testemunho, 

sequencialidade e fragmentação, construtivo e expressivo 24. 

 

 Os objetos verbais não identificados levam, então, a crítica a repensar não apenas suas 

metodologias e linhas interpretativas, mas a rever por quais meios reforça pensamentos 

                                                           
20 Ibid., p. X 

21 Idem 

22 SUSSEKIND, 2013 

23 Idem 

24 Idem 
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hegemônicos, através de práticas redutoras e classificatórias. Sussekind aponta para a 

possibilidade de que a complexificação da produção artística atual não tenha ainda encontrado 

respostas de mesmo vigor crítico que possam acompanhá-la. A desestabilização provocada 

por essas produções é, portanto, a desestabilização da literatura enquanto instituição, pelo 

menos tal como a conhecemos tradicionalmente.       

 Assunto também discutido por JosephinaLudmer, em um artigo intitulado “Literaturas 

pós-autônomas”. Ludmer, ao buscar “territórios do presente”, parte de “escrituras atuais da 

realidade cotidiana” 25, citando exemplos de obras literárias de escritores latino-americanos 

como Bruno Morales, Cesar Aira, Daniel Link, Maria Sonia Cristoff, entre outros, e das 

observações teóricas das argentinas FlorenciaGarramuño e Tamara Kamenszain para propor 

uma reflexão sobre a perda da autonomia da instituição literária, através de obras que não 

remetem a um passado histórico, mas que “fabricam o presente com a realidade cotidiana” 26. 

 Assim, segundo a autora, tais obras contemporâneas borram ainda mais as fronteiras 

entre realidade e ficção. Ludmer afirma que são textos que “não admitem leituras literárias, 

isto quer dizer que não se sabe ou não importa se são ou não são literatura” 27. São, portanto, 

escritas que solicitam outras maneiras de ler, pois aparecem, segundo ela, em um momento 

caracterizado pelo fim do ciclo da autonomia literária, ou seja, o 

fim de uma era em que a literatura teve “uma lógica interna” e um poder crucial. O 

poder de definir-se e ser regida “pelas suas próprias leis”, com instituições próprias 

(crítica, ensino, academias) que debatiam publicamente sua função, seu valor, seu 

sentido. Debatiam, também, a relação da literatura (ou da arte) com as outras 

esferas: a política, a economia e também sua relação com a realidade histórica. 

Autonomia, para a literatura, foi especificidade e auto-referencialidade, e o poder de 

nomear-se e referir-se a si mesma. E também um modo de ler-se e alterar-se a si 

mesma. A situação de perda da autonomia da “literatura” (ou “do literário”) é a do 

fim das esferas ou do pensamento das esferas (para praticar a imanência de 

Deleuze). Como se disse muitas vezes: hoje se borram os campos relativamente 

autônomos (ou se borra o pensamento em esferas mais ou menos delimitadas) do 

político, do econômico, do cultural. A realidadeficção da imaginação pública as 

contém e as fusiona 28. 

 

 A perda da autonomia e o questionamento da especifidade não se reduzem, portanto, 

ao campo da estética, sendo, tanto para Sussekind quanto para Ludmer, aspectos política e 

culturalmente inseridos em uma conjuntura que os origina e que também é modificada por 

eles. O enfraquecimento das demarcações que constituem a literatura enquanto instituição põe 

em xeque oposições como erudito e popular, rural e urbano, realismo e vanguarda, etc. Ao 

                                                           
25 LUDMER, 2010, p.1 

26 Ibid., p. 2 

27 Ibid., p. 1 

28 Ibid., p. 3 
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passo que as fronteiras da literatura se tornam menos claras, as hierarquias que a compunham 

tradicionalmente deixam de fazer sentido. Isso indicaria, para Ludmer, o fim dos embates de 

poder dentro da literatura, já que as identidades literárias, que são também políticas, ao se 

tornarem cada vez mais indiscerníveis, não mais possibilitariam tais disputas que, segundo a 

autora, só poderiam se manter em uma literatura entendida como campo ou esfera autônoma, 

cujo poder era representado e disputado por formas, identidades e categorizações.  

 Desse modo, com a perda dos “atributos literários” e do “valor literário”, a literatura 

pós-autônoma perderia também “o poder crítico, emancipador e até subversivo que a 

autonomia atribuiu à literatura como política própria, específica” 29. A perda do poder da 

literatura ou da capacidade de exercê-lo culminaria, então, na abertura para a possibilidade de 

exibir ou não as marcas desse processo (do pertencimento e do não-pertencimento à 

literatura). Demonstrar ou não demonstrar os atributos que fariam anteriormente uma obra ser 

definida “totalmente como literatura” não é o que a faz mais ou menos uma literatura pós-

autônoma, pois Ludmer dirá que tudo dependerá de como a lemos, já que o problema do valor 

literário está, de toda forma, colocado.  

 Se a leitura levar em conta o “processo de transformação das esferas” 30, pensará 

outros modos de ler. Se negá-lo, continuará mantendo certos atributos que constituem o “valor 

literário”, colocado assim em primeiro plano, ditando aquilo que é ou não literatura.Por isso 

que, ao levar em consideração o processo de transformação sofrido pela literatura enquanto 

instituição,  

as literaturas pós-autônomas do presente sairiam da “literatura”, atravessariam a 

fronteira, e entrariam em um meio (em uma matéria) real-virtual, sem foras, a 

imaginação pública: em tudo o que se produz e circula e nos penetra e é social e 

privado e público e “real”. Ou seja, entrariam em um tipo de matéria e em um 

trabalho social (a realidade cotidiana) em que não há “índice de realidade” ou “de 

ficção” e que constrói presente. Entrariam na fábrica do presente que é a imaginação 

pública para contar algumas vidas cotidianas em alguma ilha urbana latino-

americana 31.  

 

 Assim, as literaturas pós-autônomas apontam para a consciência de que fabricamos um 

presente marcado por realidades múltiplas, que pode ser lido de diversas maneiras, 

dependendo do local onde a leitura e/ou o leitor estão situados. O modo como o leitor decidir 

abordar o texto é que indicará seus métodos de análise e recepção e não mais categorias 

preestabelecidas imbuídas de um valor estanque. Isso significa não apenas ampliar o espectro 

daquilo que pode ser lido como literatura, mas sobretudo apostar que a literatura não precisa 

                                                           
29 Idem 

30 Ibid., p. 4 

31 Idem 
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ser lida como literatura, não precisa ser identificada como tal e nem responder a determinados 

padrões para produzir experiências. Ou ainda: que a experiência, estética, social e intelectual 

não depende de um grupo seleto de textos compreendidos a priori como literatura, ou seja, os 

textos de que se espera, muitas vezes exclusivamente, a criação dessa experiência. As 

reflexões trazidas por Ludmer lembram que ela não está fora da vida e que também pode ser 

proporcionada por “fábricas de presente” encontradas nas “realidades cotidianas”. 

  

1.4. Gênero, leitura e recepção: a perda da autonomia e a participação do leitor 

  

 A perda da autonomia da literatura como instituição ressalta, assim, a importância do 

leitor para a circulação das obras, pois seu papel se torna mais ativo na maneira como as 

produções artísticas serão recebidas. Muito mais do que o lugar de onde esses textos partem 

ou de sua pretensa categorização, interessam as diversas possibilidades de leitura que 

suscitam e as diferentes formas que podem adquirir dependendo do olhar voltado a eles.  

 Nesse sentido, Ensaio geral se destaca dos livros citados no início deste texto, pois são 

eles obras que atravessam códigos e linguagens distintas, criando “objetos verbais não 

identificados” justamente por não ser possível filiá-los a algum gênero, enquanto o livro de 

Nuno apresenta textos em que a estrutura pode ser remetida a gêneros conhecidos. Os 

roteiros, por exemplo, dispensariam a nomenclatura que acompanha seus títulos, por 

demonstrarem características estruturais que permitem facilmente essa vinculação. São 

iniciados pela breve descrição dos personagens e dos lugares em que acontecerão e seguem 

com a divisão em sequências e a marcação de exterior, interior, dia, noite, além das indicações 

dos enquadramentos de câmera, constituindo assim a linguagem de roteiro audiovisual. Os 

ensaios críticos apresentam de forma livre os temas dos quais partem, incorporando 

experiências pessoais e associações e tomando as formas diversas que o ensaio pode adquirir. 

Os projetos de exposição indicam os materiais e as dimensões dos objetos que comporão as 

obras plásticas, sendo muitas vezes acompanhados por imagens explicativas ou fotos de 

registro de trabalhos já realizados. Essas características textuais, as quais permitem a 

identificação da linguagem do audiovisual, das artes visuais, do ensaio crítico, etc, além do 

próprio movimento do autor em organizar os textos que uniu categorizando-os – o que não 

significa que essas categorias sejam “confiáveis”, no âmbito dos gêneros tradicionais, como 

veremos mais adiante – suscitam questões quanto a essas categorizações no que diz respeito 
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aos gêneros textuais, tendo em vista a inserção crítica da obra de Nuno Ramos na esfera de 

produções que teriam como força o inespecífico. 

 Voltando às reflexões de Todorov sobre os gêneros do discurso, encontramos um certo 

anacronismo assumido pelo autor no capítulo em que estuda a origem dos gêneros, pois seria 

essa uma questão “superada” pelo modernismo, o qual teria como traço marcante a ruptura 

das fronteiras entre eles. O autor parte dos apontamentos de Maurice Blanchot, no seu livro 

por vir, no qual valoriza a dissipação dos gêneros como questionamento do “ser” da literatura, 

afirmando que 

apenas o livro importa, tal como é, distante dos gêneros, fora das rubricas, prosa, 

poesia, romance, testemunho, sob as quais recusa-se colocar e às quais denega o 

poder de lhe fixar seu lugar e de determinar sua forma. Um livro não pertence mais a 

um gênero, todo livro depende tão somente da literatura, como se esta detivesse 

antecipadamente, em sua generalidade, os segredos e as fórmulas, os únicos que 

permitem dar ao que se escreve realidade de livro. Tudo se passaria, pois, como se, 

tendo-se dissipado os gêneros, a literatura se afirmasse sozinha, brilhasse sozinha na 

claridade misteriosa que ela propaga e que cada criação literária lhe devolve 

multiplicando-a – como se houvesse, por conseguinte, uma essência da literatura 32. 

 

 A ideia de uma essência da literatura encontrada na diluição dos gêneros confrontaria 

os apontamentos de Todorov referentes à noção mesma de literatura, trazidos no início deste 

capítulo, pois lá o autor chega à conclusão de que é justamente a percepção de uma 

caraterística intrínseca e exclusiva da literatura que o estudo dos gêneros do discurso coloca 

em questão. O autor aponta uma incongruência nas afirmações de Blanchot por haver, no 

livro por vir, textos categorizados de forma similar àquilo que se entende por gêneros: há um 

capítulo dedicado ao diário íntimo, outro à palavra profética. O estudo de Broch, o qual não 

mais respeitaria a distinção entre os gêneros, ressalta os diversos “modos de expressão” que 

domina, “narrativos, líricos e discursivos” 33. Por fim, Todorov lembra que o livro é 

inteiramente dedicado à diferenciação da narrativa e do romance, ponderando que talvez não 

sejam gêneros, mas “modos fundamentais”. Analisando tal contradição, o autor traz a seguinte 

hipótese: “Não são pois ‘os’ gêneros que desapareceram, mas os-gêneros-do-passado, tendo 

sido substituídos por outros”34.  

 O movimento de diluição das fronteiras entre os gêneros não culminaria, portanto, no 

seu desaparecimento, mas na criação de outros modos de escrita. Assim, o trabalho literário 

seria a busca por essas transgressões, como explica Todorov: 

O fato de a obra “desobedecer” a seu gênero não o torna inexistente; somos quase 

levados a dizer: pelo contrário. E isso por uma dupla razão. Primeiro, porque a 

                                                           
32 BLANCHOT apud TODOROV, op.cit., p.44 

33 BROCH apud TODOROV, op. cit., p. 44 

34 TODOROV, op. cit., p. 44 
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transgressão, para existir como tal, necessita de uma lei – que será, precisamente, 

transgredida. Poderíamos ir mais longe: a norma não se torna visível – não vive – 

senão graças às suas transgressões.35 

  

Visto dessa forma, o gênero é liberado de uma concepção em que seria uma forma 

opressora de escrita e poderia, assim, servir como um mecanismo potente de criação, pois, 

segundo Todorov, a origem dos gêneros seria atribuída aos outros gêneros. Eles não seriam 

formas fixas a serem respeitadas, tampouco estruturas a serem “obedecidas” no ato de escrita, 

mas uma característica textual a ser analisada no momento de leitura, servindo como uma 

espécie de “horizonte de expectativa” para o leitor e como um “modelo de escritura” para o 

escritor, sendo esse modelo, como já explicitado, algo a ser transgredido36.  

  É o que também explica Antoine Compagnon, em O demônio da teoria (2010), cujo 

capítulo dedicado ao leitor inclui o estudo do gênero como um modelo de leitura, em meio a 

um apanhado das diversas abordagens sobre o tema. O autor demonstra que a função do 

gênero ultrapassa a questão taxionômica: sua “pertinência teórica” não se encontraria na 

possibilidade oferecida ao crítico de classificar seus objetos de estudo, mas sim na sua 

capacidade de “funcionar como um esquema de recepção, uma competência do leitor, 

confirmada e/ou contestada por todo texto novo num processo dinâmico” 37. 

 A noção do gênero enquanto uma característica da recepção, divergindo da ideia 

convencional de que seria intrínseco ao texto, implica, pois, que a categorização de um texto 

depende de cada leitura realizada. A concretização dessa leitura seria indissociável das 

imposições e convenções históricas do gênero a que o leitor acreditasse pertencer o objeto de 

leitura. Portanto, “o gênero, como código literário, conjunto de normas, regras do jogo, 

informa o leitor sobre a maneira pela qual ele deverá abordar o texto” 38, novamente 

remetendo à ideia de “horizonte de expectativa” trazida pela estética da recepção. 

 Partindo desses pressupostos, cada leitura traria em si uma série de elementos, 

incluindo a temática, o gênero e a mídia, que anunciariam alguns caminhos de abordagem do 

texto para o leitor, já que este vincularia o texto a estruturas conhecidas por ele, utilizando-se 

dos recursos que fornecessem para realização da leitura. Essa veiculação do texto a um gênero 

seria, assim, um dos elementos responsáveis pela produção de sentido do leitor. 

 No caso de Ensaio geral, a divisão por gêneros textuais é marcada graficamente no 

sumário e também acompanha os títulos dos textos, o que poderia colocar em dúvida a 

                                                           
35 Idem 

36 Ibid, p. 49 
37 COMPAGNON, 2010, p.155 

38 Idem 
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associação do livro às noções de inespecífico na arte contemporânea. No entanto, as relações 

improváveis entre os textos dentro das sessões e os saltos provocados pela leitura causam um 

estranhamento face ao objeto que temos em mãos, suscitando pausas e recuos, devido ao 

percurso tortuoso entre os textos distintos, de formas variadas. 

 Por conseguinte, a hesitação na leitura vem, num primeiro momento, da passagem de 

uma forma a outra, da escolha de colocá-las lado a lado, de agrupá-las em uma ou outra seção 

do livro. São passagens que geram insegurança sobre os objetos que constituem e até certa 

desconfiança com relação às categorias que lhes são atribuídas. Afinal, se uma entrevista com 

Samuel Beckett não aconteceu, é possível considerá-la uma entrevista? Qual seria a relação de 

um ensaio sobre o canto de Paulinho da Viola39 com um projeto de exposição em que dois 

aquários com caixas de som e água do mar conversam, se enchendo e esvaziando através de 

vasos comunicantes (“Eu não sou água”40)? Por que um diário pessoal (“Minha fantasma”41), 

que relataria a doença de sua esposa, encontra-se em meio a ensaios e projetos de exposição? 

O que um roteiro de suspense, em que um homem com uma câmera, acompanhado de outro 

tocando um surdo, encontra uma mulher em um terreiro à noite e depois uma criança, que 

passa a ser quem filma as cenas, faria na seção de esportes (“Toma”42)? Perguntas como essas 

surgem ao longo da leitura, tornando-a fragmentada e exigindo respiros entre os textos, 

solicitando do leitor avanços e recuos no seu percurso pelo livro. 

 O processo de leitura é marcado por um duplo movimento: ao mesmo tempo em que a 

indicação dos gêneros aos quais pertencem os textos cria certas expectativas de leitura, de 

alguma forma orientando sua abordagem, também cria um certo desconforto que faz duvidar 

dessas categorias. Isso acontece não apenas pela pluralidade de formas que o livro traz e a 

passagem entre elas, mas também por incluir tipos de texto que não estamos habituados a ler 

e, consequentemente, para os quais não preconcebemos estratégias de leitura. É o caso, por 

exemplo, dos projetos de exposição, cuja finalidade seria anteceder a algo realizado 

materialmente. São textos que, a princípio, não fazem, mas dizem o que pretendem fazer. 

Porém, não possuem apenas as indicações de disposição dos objetos no espaço, mas 

apresentam em detalhes falas e gestos de personagens, em diálogos com marcações gráficas 

produtoras de sentido, que podem provocar uma experiência estética que independe da 

concretização plástica do trabalho. A instabilidade na leitura oscila entre imaginar o trabalho 

realizado, a partir das descrições do propósito do artista e das imagens que utiliza para ilustrá-
                                                           
39 RAMOS, 2007, p. 79 

40 Ibid., p. 93 

41 Ibid., p. 367 

42 Ibid., 285 
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la, e a possibilidade de que ele exista e funcione apenas como texto escrito. Em “Dois 

monólogos”43, o formato pretendido é explicado por Nuno, que diz:  

A exposição “Monólogos” está prevista para desdobrar-se em várias montagens, 

com textos, temas e materiais diferentes de cada vez. Publico aqui as duas primeiras 

tentativas (escritas e concebidas em 2005, filmadas em 2007 e ainda não expostas). 

Trata-se de uma série de textos escritos para um destinatário preciso – um cachorro 

morto e um tronco podre, nos dois exemplos aqui publicados. Leio alto este texto 

(daí o nome, “Monólogos”), que ponho depois para tocar, num CD-player portátil, 

na presença daquilo a que o texto se dirige. Esta operação é filmada, e constitui a 

primeira parte da exposição44. 

 

 Segue uma descrição de como foram feitos os filmes e a ideia para o que seria a parte 

escultórica da exposição e então os textos dos monólogos, com as indicações de entonação 

como “pausa”, “mais alto” e “com ênfase” em itálico. Cabe ao leitor unir as descrições à 

leitura dos textos e às fotos still da gravação do filme “Monólogo para um cachorro morto”, 

formando sua experiência estética através da experiência verbal, o que abre a possibilidade de 

que o texto, ao ser publicado, não seja mais um projeto de exposição, mas o objeto estético 

em si mesmo. 

 Além dos projetos de exposição, são curiosos casos como “Placar final”45, cuja 

categoria atribuída por Nuno é “projeto para um campo de futebol”, remetendo a uma ideia de 

projeto arquitetônico. Possivelmente, ao ler a indicação nos colchetes ao lado do título, o 

leitor espere projetos gráficos para a construção de um campo de futebol ou algo do tipo, mas 

o que encontra é uma descrição de duas linhas informando apenas os materiais e a autoria das 

fotos que seguem, em que Nuno aparece cavando um buraco no centro de um campo de 

futebol, enterrando uma bola e cobrindo-a, marcando o lugar com cal. Nesse caso, o “gênero” 

indicado pelo autor figura mais como subtítulo do trabalho do que uma categorização 

existente, na qual o leitor poderia se apoiar para a produção de sentido. 

 Há ainda a “entrevista” com Samuel Beckett, intitulada “Samuel fala”46. A estrutura 

do texto é como a de uma entrevista jornalística escrita, com travessões para as perguntas e 

respostas, porém com anotações pessoais e descrições que as intercalam marcadas em itálico 

entre as falas, com observações como: “apostando num tom bastante íntimo, foi a primeira 

pergunta que fiz para aquela figura esguia sentada numa cadeira de balanço enquanto coçava 

o calcanhar, também ele cheio de rugas”47. Trechos assim trazem verossimilhança à história 

de Nuno, gerando confusão sobre a veracidade da entrevista. Nesse caso, a concepção de 
                                                           
43 Ibid., 357 

44 Idem  

45 Ibid., p. 257 

46 Ibid., p. 105 

47 Idem 
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Compagnon, de que o gênero seria um “conjunto de normas, regras do jogo”, responsável por 

indicar ao leitor modos de abordar o texto, é ameaçada pela confusão causada pela indicação 

do gênero entrevista, que serve mais como uma maneira de brincar com os gêneros e com as 

referências que o leitor possa ter da obra de Beckett do que de fato aponta para um modelo de 

leitura que auxilie no contato com o texto. 

 Embora Ensaio geral seja uma obra dividida em seções e em categorias textuais, os 

jogos com os gêneros ou até sua invenção no momento da escrita (“o sistema de gêneros não é 

fechado; por conseguinte, ele não preexiste necessariamente à obra: o gênero pode nascer ao 

mesmo tempo que o projeto da obra”48) não obedecem a uma lógica classificatória redutora: é 

justamente na tentativa de ordenar o que é inconciliável, de pôr materiais tão distintos para 

conviver, que o trabalho de Nuno ganha sua força, característica que perpassa sua obra como 

um todo. É na luta entre os materiais, no choque entre esses textos impelidos a dividir o 

mesmo espaço, sem que as relações que os unem estejam sempre claras, que Ensaio geral 

desafia as categorizações literárias, os horizontes de expetativa.  

 Ao leitor é solicitado o recuo que desconfie não apenas dos gêneros, mas das relações 

entre os textos, do agrupamento por seções, tanto pela já citada pluralidade de materiais que o 

autor tenta juntar quanto pelo fato de muitos dos textos terem sido escritos e vinculados 

anteriormente em outras mídias, ou seja, não terem sido escritos para estarem juntos, o que 

torna as linhas que os ligam mais frágeis, móveis e subjetivas. No prefácio do livro, Nuno diz: 

Há talvez uma promessa aqui, surpreendida na passagem entre dois rochedos, na 

junção entre duas datas, no laço frágil entre duas temperaturas. Esta passagem é o 

que me move, e este livro, com elementos diferentes, é uma tentativa de explorá-la e 

ampliá-la. Por exemplo: que um texto sobre “A terra”, de Euclides da Cunha, possa 

refletir-se no roteiro de um filme onde um boi morto é colocado num ataúde a trinta 

metros de altura, oferecido às aves (“Cova alta”); que um projeto de exposição 

envolvendo um pierrô, onde caixas de som vão se enchendo d’água, como que se 

afogando, utilizam versos de canções clássicas (“Eu não sou água”), possa 

enriquecer um ensaio sobre Paulinho da Viola, são possibilidades e atalhos que 

descobri organizando este livro49. 

 

 A constatação de que essas relações surgiram na organização, no processo de seleção e 

junção dos textos, cujas ligações foram aparecendo conforme eram colocados em contato, 

abre a possibilidade que o leitor realize o mesmo movimento, efetuando uma espécie de 

montagem própria de Ensaio geral e desempenhe conexões próprias, que podem se afastar 

das estabelecidas pelo autor no momento da concepção do livro. Partindo dessas observações, 

retorno à noção acima citada de que o gênero, por não ser um sistema fechado, poderia nascer 

                                                           
48 Todorov, a partir das reflexões de Lessing sobre a estética do século XVIII, op. cit., p.37.  
49 RAMOS, 2007, p.12 
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ao mesmo tempo que o projeto da obra, e proponho a seguinte reformulação: o gênero, por 

não ser um sistema fechado, pode nascer não apenas com o projeto da obra como no momento 

de sua recepção. Acredito que algumas possibilidades de leitura de Ensaio geral permitam 

dizer ainda mais: que o projeto da obra, ele mesmo, também nasça no momento em que ela é 

lida. 

 Dessa maneira, é possível pensar em uma leitura não linear, em que as relações entre 

os textos sejam feitas por saltos, impressões retiradas dos paratextos, associações afetivas, 

interesses pessoais. Enfim, uma outra montagem de Ensaio geral pelo leitor não é apenas 

viável como parece ser incentivada pelo livro. Aqui voltamos à dimensão política dos 

“objetos verbais não identificados”, já que a perda do poder da literatura como instituição, 

ressaltada por Ludmer, aponta para a possibilidade de que esse poder seja redistribuído, 

tornando menos claras as divisões entre os agentes na leitura/escrita/crítica da literatura.  

 É também o que dirá FlorenciaGarramuño, em seus Frutos estranhos (2014), onde 

defende a ideia de que no não pertencimento de certas produções artísticas contemporâneas a 

categorias ou definições específicas “residiria o potencial crítico da arte, já que na 

desconstrução das hierarquias entre autor e espectador, entre a ação e a contemplação, esse 

tipo de arte estaria propiciando um novo ‘cenário de igualdade’”50. A autora estende a noção 

de não pertencimento da arte às pessoas: a partir de uma concepção de literatura expandida, 

poderíamos pensar em comunidades expandidas, em que o questionamento dos meios e, 

portanto, da especificidade da arte, poria também em xeque uma percepção de especificidade 

do sujeito, da nação, do lugar e da língua, pois 

a arte inespecífica explora modos de fazer valer com um sentido comum – comum 

porque é impróprio, no sentido que Roberto Esposito dá a essa palavra – uma 

situação, um afeto ou um momento que, ainda quando possa ser muito pessoal, 

nunca acaba por definir-se através da individualização de uma marca de 

pertencimento51. 

 

 O movimento de sair de si, tanto da literatura, quanto dos sujeitos, seria marcado pela 

perda do caráter disciplinar ou institucional da literatura, a qual incorpora “em sua linguagem 

e em suas funções uma relação com os discursos em que o ‘literário’ mesmo não é algo dado 

ou construído, mas antes desconstruído ou pelo menos posto em questão”52. Essa concepção 

nos leva de volta às proposições de Todorov quanto aos gêneros do discurso. 

                                                           
50 GARRAMUÑO, 2014, p. 26 

51 Ibid., p. 28. 

52 Ibid., p. 35. 
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 Como discutido anteriormente, Todorov mostra que os gêneros podem ser “sistemas 

dinâmicos de produção”, defendendo a ideia, como já apontava em suas reflexões sobre a 

noção de literatura, de que eles não são nada mais do que atos de fala, os quais advêm “da 

codificação de propriedades discursivas”, cujos critérios dependem de cada sociedade, daí o 

fato de existirem gêneros distintos em culturas distintas. Portanto, o gênero, como enunciação 

geográfica e historicamente contextualizada, é habitado pela ideia de um tempo presente, o 

qual fabrica a literatura ou é fabricado por ela, como mostra Ludmer. A fronteira entre 

literatura e vida aqui também se estreita, pois para o autor “não existe abismo entre a literatura 

e o que não é literatura, […] os gêneros literários têm por origem, simplesmente, o discurso 

humano”53. Assim, as definições de uma literatura com propriedades particulares de trabalho 

com a linguagem, que dela fariam uma esfera independente de outras, do mundo, dão lugar ou 

pelo menos dividem o lugar com noções que não mais apostam nessa singularidade: o 

discurso humano, de Todorov, ou os usos comuns da língua, de Hanna, ou, ainda, as 

realidades cotidianas, de Ludmer.  

 A literatura que “sai de si”, demonstrada por Garramuño, não está mais tão 

preocupada em se entender como literatura, em encontrar em um discurso fechado aquilo que 

a manteria enquanto esfera autônoma. E é isso que nos permite inserir Ensaio geral no âmbito 

da crítica literária e, ao fazê-lo, não precisar decidir se ou quais de seus textos são ou não 

literatura. O que está em questão não é encontrar ali o que seria próprio à literatura, ao 

cinema, às artes visuais; ou ainda, perceber como os gêneros são obedecidos ou reinventados. 

A pergunta que Ensaio geral e os demais “objetos verbais não identificados” que encontramos 

na arte contemporânea fazem é se conseguimos, enquanto crítica e recepção, acompanhá-los 

com nossos mecanismos de leitura. Quem sabe a recusa desses textos em se filiar, em 

pertencer a uma das categorias conhecidas, seja a recusa às práticas de leitura correntes, a 

recusa a uma crítica que talvez não tenha se reinventado com a mesma voracidade e com o 

mesmo desprendimento do que os textos que, pelos mais variados motivos, entendemos hoje 

como literatura.  
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2. ENSAIO GERAL: AS ARTES VISUAIS NA INESPECIFICIDADE DA 

LITERATURA 

 

 

A matéria deve caminhar disforme, dispersa, 

irrepetível, portanto moralmente insubstituível, 

individuada, indiferente a nós, inclusive. No 

limite, não poderia ser vista, nem sentida, nem 

ouvida, nem provada.  

 

O disforme acaba organizando-se pelas bordas.  

 

Em meio ao amorfo, formas retas.  

 

Nuno Ramos, em Cujo 

 

 

 
2.1.Procedimentos de hibridação na arte contemporânea 

 

 Se está clara a necessidade de que a crítica repense suas metodologias e caminhos de 

abordagem das artes, também é evidente que essa demanda surge de uma série de produções 

artísticas que não mais se encaixam nas categorias conhecidas. Algumas delas foram citadas 

no capítulo anterior – para além de Ensaio geral, objeto de que parte esta pesquisa –, bem 

como os novos estudos que colocam as questões suscitadas por elas. As diferentes reflexões 

sobre o assunto chegam a alguns pontos comuns, sendo talvez o mais importante o referente à 

perda da especificidade ou autonomia da literatura, sinalizado por todos os autores estudados. 

À ideia de que não haveria caraterísticas genéricas que pudessem definir um objeto como 

literário a priori solicita que outras esferas sejam acionadas no estudo da literatura, que se 

encontra “fora de si”. Isso se dá pela pluralidade cada vez maior de saberes, linguagens e 

disciplinas que figuram em tais produções artísticas e também pela falta de normatividade 

característica da produção contemporânea. 

 Kenneth Goldsmith, por exemplo, transcreve previsões do tempo diárias de três 

estados americanos transmitidas pela estação de rádio WINS de Nova York em The Weather 

(2005), relatórios de trânsito de um período de 24 horas veiculados pela mesma rádio em 

Traffic (2007) e um jogo de beisebol de cinco horas entre New York Yankees e Boston 

RedSox, narrado por conhecidos comentaristas dos Yankees em Sports (2008), formando uma 

espécie de trilogia “não-original”, como aponta MarjoriePerloff (2013)54 e se apropriando, 

portanto, do discurso das mídias de massa.  

                                                           
54 PERLOFF, 2013.  
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 Bernardo Carvalho, em Nove noites (2002), recorre ao diário pessoal, à antropologia, à 

reportagem jornalística, a cartas e a imagens de arquivo para traçar a trama sobre a morte do 

antropólogo americano BuellQuain, que aconteceu no final da década de 1930, no Brasil, 

onde se encontrava para estudar diversas tribos indígenas. A mistura entre dados históricos, 

documentos reais e ficção deixa tênues, quiçá imperceptíveis, os limites entre arte e vida. No 

entanto, a característica que se destaca mais não é, segundo FlorenciaGarramuño55, a profusão 

de formas discursivas trazidas pelo texto de Carvalho, “mas o modo como graças a essa 

diversidade encontram lugar no texto preocupações e problemas provenientes dos mais 

diversos ‘campos’ e disciplinas: a antropologia, a política, a literatura”56. A solicitação desses 

outros “campos” evidencia, assim, o caráter impróprio de uma série de produções que 

desafiam, como dito anteriormente, a ideia de autonomia da esfera literária. 

 Tal aspecto é possivelmente ainda mais destacado nas produções de “multiartistas”, 

como é o caso de Nuno Ramos. O termo é talvez deslocado para se referir a uma arte tão 

múltipla que já não precisa ressaltar que seus produtores operam com diversas “artes”, visto 

que é justamente a noção de variadas artes autônomas, discerníveis e categorizáveis que é 

colocada em questão por tais objetos artísticos. No entanto, apesar de sua possível 

insuficiência, é o que nos permite falar de peculiaridades de um certo perfil de artistas que 

levam essas hibridações ao limite, seja buscando o total apagamento das fronteiras entre as 

artes, seja, de alguma forma, salientando as singularidades dos gêneros artísticos, ao operar 

com vários deles tentando manter o que seriam suas “especificidades” (acredito que Nuno se 

insira ambiguamente nos dois casos, como demonstrarei adiante).  

 São exemplos contemporâneos as artistas multimídia americanas Laurie Anderson e 

Miranda July, sendo a primeira conhecida por seu trabalho na música e no cinema, mas 

também pelas performances e poemas; e a segunda por um vasto trabalho nas artes visuais, 

performances, filmes, romances e contos. Para citar um exemplo da realidade brasileira, 

lembro de Arnaldo Antunes, com suas canções, instalações, performances e poesia. Esses 

artistas, ao se moverem entre campos e disciplinas, acabam trabalhando por contaminação, de 

uma prática a outra, de um gênero a outro e, muitas vezes, de um meio a outro. Daí 

encontrarmos poemas escritos ou falados nas instalações de artes visuais, anotações para 

trabalhos em pintura ou escultura em livros de poesia, experimentações musicais em leituras 

de poemas, trabalhos gráficos, em forma de gifs e vídeos na poesia visual, como no caso da 

poesia concreta brasileira, entre outros. Muitas dessas produções possuem, dentro da 
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36 
 

pluralidade em que estão inseridas, uma coesão que dificulta identificar ou categorizar a que 

campo pertencem, seja em função da repetição das temáticas, retrabalhadas de várias formas, 

seja por uma aposta em materiais que reaparecem e se retraduzem nas diferentes linguagens.  

 Para além das fronteiras entre as artes, essas produções também colocam em xeque os 

limites do que seriam etapas distintas do fazer artístico, como o processo, o resultado e seu 

registro, o qual muitas vezes toma lugar de obra, como demonstra Garramuño, ao falar de 

casos de “artistas que recorrem a diversas invenções em torno da linguagem em suas próprias 

instalações e que posteriormente realizam com este material livros que não simplesmente 

‘documentam’ essa prática anterior, mas se tornam por sua vez textos e produções com certa 

independência”57.  

 Nesse sentido, Franklin Dassie58, a partir de uma leitura de César Aira, demonstra que 

artistas que se movem entre as artes, ou que, segundo ele, “agenciam procedimentos”, acabam 

por colocar em evidência a noção de processo, que toma cada vez mais o lugar da valorização 

do resultado. Essas noções me interessam especialmente no caso deste estudo, pois Ensaio 

geral se apresenta justamente como um desses casos em que o registro do processo ou a 

publicação de um projeto adquirem a independência apontada por Garramuño, podendo ser 

lidos como objetos estéticos em si, sem a solicitação de uma referencialidade, o que 

comentarei em maior detalhe em algumas análises que seguirão neste capítulo.  

 Garramuño, conquanto marque a importância de tais artistas e procedimentos para a 

compreensão do que seria uma arte inespecífica, também ressalta que ela não se dá 

exclusivamente neste âmbito, pois “também no interior de uma mesma linguagem ou suporte 

literário ou artístico, o mesmo movimento de questionamento do pertencimento e da 

especificidade encontra outras maneiras de manifestar-se” 59. Assim, cita maneiras pelas quais 

algumas produções literárias contemporâneas colocam em crise a ideia de pertencimento 

mesmo de seu interior, através da incorporação de outros meios, como blogs, chats e imagens, 

mas também com conexões entre os mais variados discursos literários ou ainda mudanças na 

estrutura da forma do romance e hibridações entre prosa e poesia. Ainda assim, é na obra 

plástica de Nuno Ramos que a autora encontrará material rendoso para elaborar suas 

reflexões, sobretudo na instalação Fruto estranho, de que partirá para intitular seu livro, 

chamando as produções artísticas inespecíficas que elenca de “frutos estranhos”. Assim é 
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descrita por Garramuño a obra exposta no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro, 

em 2010: 

 
A obra é composta por dois imensos flamboyants de 6 metros de altura, que 

oferecem como frutos estranhos dois aviões monomotor. Árvores e aviões se 

encontram recobertos por uma camada branca de sabão, o que lhes dá uma grande 

luminosidade e certa homogeneidade material. Soda cáustica goteja das árvores 

sobre dois contrabaixos colocados debaixo deles (segundo o próprio Ramos, 

inspirados num conto de Pushkin sobre uma árvore que goteja veneno). De um lado 

se encontra um monitor onde se mostra um loop de uma cena de A fonte da donzela, 

o filme de Ingmar Bergman de 1960. Complicando a heterogênea combinação de 

natureza, tecnologia, literatura e cinema, através de dois pequenos alto-falantes 

situados estrategicamente soa a dilacerada voz de Billie Holiday em sua famosa 

gravação, de 1939, de “StrangeFruit”, a canção sobre o linchamento dos afro-

americanos no Sul dos Estados Unidos que se tornaria uma das primeiras canções de 

protesto norte-americanas60. 

 

 Garramuño explica que não é apenas o evidente entrecruzamento de suportes e meios 

que coloca a instalação como importante objeto de análise para se pensar a inespecificidade 

na arte, mas sobretudo os outros cruzamentos que a heterogeneidade desses materiais 

propicia. Misturam-se contextos diferentes a que os objetos fazem referência, de “ordens” 

variadas (“natureza, tecnologia, história, racismo, violência social”), além das diversas regiões 

do mundo e momentos históricos, criando, portanto, “uma combinação de diferentes mundos 

de referência que todos esses materiais introduzem na instalação”. Deste modo, para a autora, 

o que Fruto estranho cria é a possibilidade de realidades heterogêneas coexistirem, fabricando 

um “espaço-tempo sensorial” e “potencializando contemplação e pensamento entre meios e 

suportes, entre espaços e extensões”61.  

 Essas características são ainda complementadas pelo fato de a instalação se encontrar 

no mezanino do Espaço Monumental do MAM, entrada para as salas de exposição. A autora 

insiste que essa localização “fora da sala de exibição, mas dentro do museu” é significativa 

para pensarmos as fronteiras da arte “fora do cubo branco”, pois, de acordo com ela, embora a 

instalação de Ramos não despreze a instituição, coloca-se como um “dispositivo de 

transformação” 62. Apesar de não concordar com essa leitura, afinal, a presença de instalações 

em diferentes locais de museus e galerias não é novidade, transgressão nem exclusividade de 

Nuno, considero que traz um aspecto importante concernente à obra de Nuno Ramos como 

um todo: o fato de questionar os meios, os gêneros e as artes servindo-se de suportes 
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tradicionais. No caso de Fruto estranho, esse “suporte” é o museu. No das pinturas, o quadro. 

No da literatura, o livro.  

 Outro elemento interessante para este estudo, trazido por Garramuño, é a concepção de 

que nos deslocamentos solicitados pelo trabalho, para os quais não há indicações, deixando o 

espectador livre para percorrê-lo conforme seu desejo e curiosidade, é favorecida uma 

experimentação sensorial que não se preocupa com a forma estética, mas sim com as relações 

e enigmas propostos pelos materiais e meios utilizados. Acredito que o mesmo pode ser dito 

sobre os percursos possíveis em Ensaio geral, em que se sobressaem as relações entre textos, 

as traduções e mesclas entre códigos, as diferentes possibilidades de leitura e conexões 

trazidas pelo livro. Nesse sentido, se faz necessário pensá-lo, sobretudo por tratar de 

diferentes assuntos referentes à obra plástica do artista, em relação com alguns dos 

procedimentos que Ramos realiza nas artes visuais.  

 

2.2. Nuno Ramos e os materiais 

  

 Desde o início de sua carreira como pintor, ainda quando dividia o ateliê Casa 7 com 

outros artistas, realizando, conjuntamente, uma espécie de formação, Nuno Ramos já 

apresentava as características pelas quais seria conhecido. Entre elas, as obras de grande 

proporção e a diversidade de materiais colocados em contato de forma inusitada, formando, 

como explica Ângela Dias, “um tipo de justaposição acumulativa, que, de um lado, preserva, 

de maneira ostensiva, a diferença entre eles e, de outro, reúne a sua heterogeneidade, 

combinando a mais pesada fisicalidade, com a transparência do vidro ou a volatilidade da 

palavra enunciada” 63. Assim, já nos anos 1980, suas pinturas apresentavam a relação com a 

materialidade e os procedimentos, os quais foram, de alguma forma, contaminando as demais 

expressões desenvolvidas pelo artista ao longo dos anos, como a poesia, a prosa, o roteiro 

cinematográfico e a composição de canções.  

 Na série de pinturas de 1987, Nuno apresenta quadros de mais de dois metros de altura 

em que mistura vaselina, tecido, pigmento e parafina. Os quadros do ano seguinte ganham 

proporções maiores e ampliam a variedade de materiais: o artista utiliza, além dos citados 

anteriormente, materiais como cera, gavetas sobre madeira, terebintina, corda, feltro, esmalte 

sintético e óleo de linhaça. A junção desses materiais não busca, no entanto, algum tipo de 
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pacificação: o choque entre eles, apoiados no quadro, e as grandes proporções que este 

adquire dão a impressão de que está prestes a se desfazer, a despencar.  

 O hibridismo dos materiais e das formas será, nos anos seguintes, a marca de Nuno 

Ramos. No entanto, como explica Rodrigo Naves, não é aí que reside necessariamente a força 

de seu trabalho, mas sim na forma como essas misturas produzem resultados inusitados, 

através do choque e do conflito, os quais reafirmam a diferença entre os materiais: 

 
Nos trabalhos de Nuno Ramos as suturas deixam à mostra incongruências dessas 

junções precárias, que tentam em vão acomodar numa mesma unidade coisas tão 

díspares. […] Metais, tecidos e matérias plásticas podem muito bem andar juntos – 

os automóveis, por exemplo, os reúnem com desenvoltura. A questão está no tipo de 

confronto produzido nesses trabalhos. Incapazes de se anular uns aos outros – pois 

deixaram de ser revestimento para serem eles mesmos —, aqueles materiais exibem 

um excesso de artificialidade agonizante, que as crostas de pigmento não conseguem 

ocultar ou diminuir, parecendo ser antes uma secreção provocada por relações 

conflituosas64. 

  

  As relações conflituosas entre eles, apontadas por Naves, não os desfazem ou 

modificam, necessariamente, mas trazem sempre a perspectiva desse risco, não só pelas ações 

provocadas de uns nos outros, como pela precariedade proposital de algumas das obras. 

Alberto Tassinari aponta que as escolhas de materiais de Nuno “ditadas por motivações 

poéticas, não dão nenhuma preferência ao que resultaria em obras efêmeras. Mas tampouco 

procuram alguma perenidade” 65, citando trabalhos de Nuno que não resistiram bem ao ar 

livre ou que foram montados apenas para o momento da realização da exposição. Não é que 

haja a intenção de que eles se desfaçam, mas o risco é assumido, seja pela ação do tempo ou 

pela desmesura de muitas de suas obras, que parece sempre desafiar a capacidade dos 

materiais de se manterem intactos. A impossibilidade de que se acomodem não só parece ser 

admitida como ser a verdade que carregam. Em Cujo, Nuno diz: “Prata deve permanecer prata 

e negro, negro. Tinta deve ser tinta e pano, pano. Vivos devem ficar vivos e os mortos, 

mortos”66. E ainda:  

Cansei de arrancar a pele das coisas. Dá sempre no mesmo: atrás da madeira, a 

madeira, dentro do óleo, o óleo, no interior do plástico, o plástico. A natureza é mais 

repetitiva do que gostaríamos de admitir – é que somos tão repetitivos quanto ela: 

por trás da ambição, a ambição, no interior do cansaço, o cansaço mesmo67. 

 

 Se aquilo que constitui a especificidade dos materiais é valorizado e mantido, também 

é verdadeiro que os testes por que passam procuram colocar essa especificidade em questão, 
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levando-a ao limite. Daí as misturas improváveis que os obrigam a dividir espaços 

desconfortáveis, sempre carregando consigo a impressão de que não deveriam estar onde 

estão. Ao mesmo tempo em que afirma a “incomunicabilidade dos seres” Nuno também 

assume uma postura indagativa, “tentando unir pedaços de frases a pedações de coisas vivas”, 

como anuncia nas reflexões elaboradas acerca do surgimento da linguagem em Ó68. É na 

hesitação entre matéria e linguagem o lugar onde encontra sua “via intermediária”, que lhe 

permite “entrar e permanecer no reino da pergunta- ou de uma explicação que não explica 

nunca”69. A busca por lugares de passagem que possibilitem “cavar canais” é trazida ao longo 

de suas produções artísticas e também entrevistas e textos críticos. Num pequeno 

documentário para o MEC, o artista explica: 

 

Acho que minhas coisas lidam com uma espécie de tentativa de achar uma 

continuidade entre coisas um pouco heterogêneas, um pouco interrompidas e sem 

passagem. De algum modo, eu cavo canais, caminhos entre materiais diversos, entre 

situações diversas, entre memórias estilísticas muitas vezes muito diferentes. Então, 

acho que essa continuidade numa situação heterogênea é uma espécie de coração 

poético das minhas coisas70. 

 

 Na apresentação de Ensaio geral, afirma que o livro é a “forma híbrida” que encontrou 

ao procurar “uma passagem capaz de fazer destes textos parte de um desenho que vai se 

espalhando para além deles: o meu trabalho de arte como um todo” 71. Assim, a 

“simultaneidade poética” 72 trazida pelo livro é uma das maneiras engendradas por Ramos 

para “cavar os canais” entre situações e materiais – algumas vezes aparentemente – sem 

passagem.  

 As formas que isso adquire no livro são muitas, não apenas por contar com diversas 

seções que tentam dar conta da pluralidade de assuntos recorrentes à obra do artista, como se 

pode ver na descrição do sumário, apresentada no capítulo anterior, mas também por trazer 

referências relacionadas ao seu fazer artístico e por apresentar soluções muito distintas para 

diferentes trabalhos de arte. 
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2.2.1. Maré e canção em “Eu não sou água” 

  

 O projeto de exposição “Eu não sou água” 73 não consta nos registros de exposição 

realizadas pelo artista, tanto no enorme catálogo que compila sua obra até o ano de 201074 

quanto no seu site, o qual é atualizado frequentemente, o que indica a não realização plástica 

do trabalho, ou seja, pelo menos por enquanto “Eu não sou água” existe apenas verbalmente. 

Pensado para ser executado como instalação, objeto plástico, demanda materiais que precisam 

de outras soluções para funcionarem verbalmente. O projeto é assim descrito pelo autor:  

 

Três vozes saem de dois aquários (com dimensões aproximadas de 2mx3mx1,5m) 

repletos de caixas de som, cujos falantes estão voltados para o lado de fora, 

ocupando completamente as quatro paredes de vidro. Estes dois aquários vão se 

enchendo e esvaziando de água do mar, através de vasos comunicantes. Quando um 

se esvazia, o outro começa a encher, como o movimento alternado de uma maré, 

montante e jusante. O primeiro fala enquanto a água do mar sobe. O segundo 

começa a falar quando ela começa a enchê-lo. As duas vozes do primeiro aquário 

são velhas, pausadas; a voz que vem do segundo aquário é mais jovem e cheia de 

modulações. Os aquários são abertos em seu topo. A inteligibilidade do texto é, 

naturalmente, prejudicada pelo movimento da água75. 

 

 Essa introdução explicativa é antecedida por um desenho que demonstra como 

estariam colocados aquários e caixas de som, com os vasos comunicantes; e é sucedida pelas 

falas que sairiam desses aquários. Nessas falas há, entre parênteses, indicações de entonação, 

pausas e indicações dos momentos e maneiras de cantar as canções populares cujos versos se 

mesclam às falas. Esses versos aparecem todos em negrito, como forma de destacá-los do 

restante do texto, como se as palavras escritas fossem cantadas pela marcação gráfica. Numa 

possível montagem da exposição, imagino que a diferenciação entre o texto escrito e os versos 

das canções se daria pelas melodias entoadas pelas vozes, reconhecíveis pelo público. No caso 

do projeto de exposição escrito, o destaque só pode se dar graficamente. 

 No primeiro aquário, as falas estão dispostas em formato de diálogo com personagens 

A e B, e com uma fala contínua, no caso do segundo. A organização do texto separa as falas 

dos aquários, que são divididos em “1. Montante, Primeiro aquário. Duas vozes 

masculinas.”76 e “2. Jusante. Segundo aquário. Voz masculina.”77. Os vasos comunicantes, 

citados na descrição, na hidrostática referem-se a um sistema em que um duto aberto é 

responsável por ligar dois recipientes. Esses vasos ligam os aquários, os quais, repletos de 
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água do mar, devem imitar o movimento de uma maré. Relação também trazida pelos títulos 

das falas, com os termos “montante” e “jusante”. O primeiro, “montante”, trata do diálogo 

entre duas vozes masculinas, que falam de alguém que “canta o tempo todo”78. Com 

agressividade, as vozes exprimem descontentamento com relação ao que ouvem, com as 

canções, a voz e os instrumentos, e também com as informações, que sabem ou descobrem ao 

longo do diálogo, sobre o personagem de que falam: 

B. Uma bala, uma bala. Se esse cara lá se vão meus anéis eu ponho uma bala. Na 

cabeça dele. 

A. A vista. Até a vista. E o barro. Até o barro. E os postes de luz amarela. Tudo. Até 

o morro, qualquer morro, e os pés afundando no barro. A própria alvorada. Vai 

arrastar tudo. Chega. Pára. Canta. Ele canta.  

B. Será que cabe num cargueiro? 

A. Cabe a cabeça cortada desse (pausa) filho-da-puta. Cabe certinho. Um cavaco 

também cabe. Ninguém pega. Ninguém nem percebe. (Pausa). Um dia desses vão 

pôr ele no rádio, ou pior: em cadeia nacional. Grita que ele acorda. Grita. Corta. 

Pára. Alô, alô, você. Ei! Você mesmo. 

(Som de um apito de navio) 

B. É um padeiro? Vocês tão ouvindo? É um pandeiro. É um pandeiro mesmo. Quem 

tá tocando? […]79 

 

  As vozes falam como se fizessem comentários simultaneamente ao que ouvem, às 

vezes incertas, questionam-se uma a outra para confirmar, como se aquilo de que falam 

estivesse longe ou não fosse claro (reforço verbal para a dificuldade imposta pela água 

colocada nos aquários). As ameaças de morte, como as que aparecem no trecho citado, 

acontecem de várias formas ao longo do diálogo. A montante, movimento crescente do curso 

da água, lado da nascente, é, portanto, um momento de tensão criada pelas vozes, agitadas e 

raivosas em ascensão como uma enchente, como se preparassem algum tipo de plano ou 

embuste contra a personagem em questão. 

 Essa seria provavelmente a voz do outro aquário, a “jusante”, uma voz masculina mais 

jovem, a qual fala solitariamente, “cantando alto, com gosto”80 diversas canções populares. 

Há uma certa melancolia expressa tanto pelos versos dessas canções, por exemplo, “sei que 

choras palhaço por alguém que não te ama”81, quanto pelas reflexões expressas pela voz, que 

se relacionam à condição de pierrô: 

 
Eu, losangos de cetim, eu quatro dias por ano. Manja? Esses helicópteros. Queria 

seguir como o dono, único dono do cão raivoso da minha voz, um dançarino 

cinzento, melhor, feito de cinzas, não a quarta-feira de cinzas mas a semana inteira 

de cinzas, uma baía de cinzas, um corcovado de cinzas, (canta entoando a 

                                                           
78 Ibid., p. 94 

79 Ibid., p. 94 

80 Ibid., p. 98 

81 “Palhaço”, de Nelson Cavaquinho e Oswaldo Martins 
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melodia, sem interrupção) quando eu me chamar saudade, não preciso de 

vaidade, (continua, sem interrupção) sol pelo amor de deus, (segue sem 

interrupção) como se eu fosse recolhendo o que ficou no ar depois dessa cinza, a 

melodia de uns gritos, de uns umbigos, de madrugada82 

 

 A figura, buscando a própria continuação depois do carnaval, atua como uma espécie 

de síntese melancólica dos elementos que compõem a paisagem da cidade, ao mesmo tempo 

em que se afasta dela, conforme o dia chega, com seus “grandes caminhões esfumaçados”,“as 

grandes notícias de jornal” “e aquele cheiro horrível de desodorante”83. Enquanto a cidade 

retoma sua força, o personagem se apequena (“meus passos pequenos foram ficando menores, 

ainda menores”84), transformando-se em uma assombração que vaga por postos de gasolina e 

outros locais até ser expulso, como um resquício, uma memória do que já serviu e agora a 

cidade tenta esquecer no ritmo da rotina normal, ainda que com a presença do “nó dos sambas 

jogados na calçada”85. Após o carnaval, o pierrô torna-se inútil. O movimento jusante, o qual 

refere-se ao refluxo da maré, ao que vem depois de um acontecimento, traz em si o retorno 

tristonho ao cotidiano, marcado pelo escoamento dos excessos de carnaval, apontados pela 

passagem do pierrô pelas ruas. 

  A figura de um pierrô patético, cuja função é constantemente posta em questão, 

chegando a uma depressiva incompreensão, não é estranha à obra de Nuno. Ela se apresenta 

também em “Ensaio sobre a dádiva”, roteiro que se encontra também em Ensaio geral e de 

que tratarei mais detalhadamente no subitem seguinte. Aqui, cabe apenas dizer que, tanto no 

roteiro, quanto na exposição realizada na Fundação Iberê Camargo, encontramos novamente 

um pierrô melancólico, que vaga sem rumo pelas ruas, até ser sequestrado por dois 

motoqueiros e encarcerado, após ser trocado por um cavalo. A figura do pierrô carrega 

historicamente uma ideia de isolamento, como explica Alberto Tassinari, no catálogo da 

exposição86. Tassinari conta que o pierrô “ganha força e presença artística, sobretudo, a partir 

da peça musical de Schoenberg de 1912, embora o poema de Giraud em que se baseia seja de 

1884. Os atributos do Pierrô mudam. Seu isolamento é lunar”87. O Pierrô Lunar ganha 

pinturas de Klee e de Chagall, nas quais a melancolia aparece em olhos apavorados ou na 

viola que o acompanha.  

                                                           
82 RAMOS, op. cit., p. 98 

83 Ibid., p. 99 

84 Idem 

85 Ibid., p.100 

86 TASSINARI, 2014 

87 Ibid., p. 20 
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 Além do caráter musical e isolado, que compartilham com os pierrôs lunares 

tradicionalmente representados ao longo da história da arte, os pierrôs de Nuno sofrem ainda 

humilhações e ameaças. Em “Eu não sou água”, elas aparecem nos comentários violentos das 

vozes do primeiro aquário, as quais parecem se referir ao pierrô, isolado no segundo. Em 

“Ensaio sobre a dádiva”, isso dá pela perseguição e sequestro do pierrô. Em ambos os casos, é 

a sua função que é posta em questão, ora ridicularizada, ora melancolicamente problematizada 

por personagens solitários e sem rumo.  

 Para além das semelhanças simbólicas entre o projeto de exposição e o roteiro, nos 

interessa aqui pensar as diferentes formas pelas quais os materiais diversos dividem espaço no 

livro. Em “Eu não sou água”, toda a materialidade tenta encontrar maneiras de se apresentar 

dentro do texto escrito, através de marcações gráficas e desenhos, os quais tentam criar no 

texto verbal o movimento da água, que em uma realização plástica seria o elemento 

responsável pelo ritmo e compreensibilidade ou incompreensibilidade das falas.  

 Já “Ensaio sobre a dádiva” ganha, sete aos depois da publicação de Ensaio geral, uma 

exposição, o que exige uma tradução plástica do roteiro, abrindo a possibilidade de que o 

texto escrito seja pensado em conjunção a sua realização plástica, de maneira a ampliar as 

relações entre objetos verbais e não verbais na leitura crítica de Nuno Ramos.  

 

2.2.2. Pierrô, cavalo e antropologia em “Ensaio sobre a dádiva” 

 

 São muitos os lugares acessados por Nuno Ramos para construir suas produções 

plásticas e verbais. Diferentes disciplinas e linguagens, características de vários “frutos 

estranhos” contemporâneos, apontadas por Garramuño, como vimos acima. Em “Eu não sou 

água”, Nuno traz a física e as canções populares, já em “Ensaio sobre dádiva” é ativada a 

antropologia, além de uma série de outros códigos abarcados pela realização plástica. O título 

do roteiro88 e, posteriormente, da exposição, é o mesmo do conhecido texto de Marcel Mauss 

sobre os sistemas de trocas nas sociedades arcaicas.  

 Em seu ensaio, Mauss analisa diversas sociedades em que a dádiva ou o dom estão 

como base da vida social, sendo aquilo que permite a interação entre os grupos, por meio de 

trocas em que o valor do bem dado não é necessariamente útil economicamente. O dom 

carrega em si algo do doador, sua essência, e por isso conservá-lo torna-se ilícito. Desse 

modo, o princípio da dádiva pressupõe obrigação de retribuir, bem como a de dar e receber. O 

                                                           
88 RAMOS, 2007, p. 329 
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sociólogo explica que “recusar dar, negligenciar convidar, assim como recusar receber, 

equivale a declarar guerra; é recusar a aliança e a comunhão”89. Ou seja, a finalidade da 

dádiva não é, a princípio, utilitarista, como nas nossas sociedades, em que a lógica de 

mercado rege muitas das relações sociais. Mauss explica que em muitos casos a comunidade é 

autossuficiente em ferramentas, alimentos, etc, sendo a dádiva uma questão de moral e de 

estabelecimento de relações de amizade. No entanto, o autor chama a atenção para o fato do 

caráter generoso e voluntário ser apenas aparente, pois, como dito anteriormente, dar é uma 

obrigatoriedade, que mexe com os lugares dos membros dos grupos, seu reconhecimento e 

prestígio. Isso gera um movimento circular infindável, estabelecendo uma forma de jogo em 

que, em muitos casos, a dádiva é tomada como uma forma de desafio, que precisa ser 

superado na próxima oferta.  

 No caso dos trabalhos de Nuno Ramos, essas características produzem efeitos 

diferentes no roteiro e na exposição. Nesse sentido, me interessa pensar, para além das 

dádivas propostas pelo artista, as maneiras como Nuno decide traduzir-se, para levar a outras 

linguagens aquilo que efetua verbalmente em Ensaio geral. Ao aproximar os vastos modelos 

de dádiva em diferentes sociedades apresentadas por Mauss dos trabalhos realizados pelo 

artista, dois aspectos são interessantes: a não correspondência evidente entre os bens trocados 

(e, consequentemente, o questionamento de seu valor) e o tempo particular em que acontecem 

essas trocas, já que a retribuição não é imediata.  

 O primeiro “Ensaio sobre a dádiva” de Nuno Ramos, o roteiro que se encontra na 

seção “É isto um homem? [a coisa pública]”, de Ensaio geral, é dividido em três partes 

numeradas, cada uma comportando uma dádiva. A primeira é realizada por trabalhadores que 

cavam um enorme buraco em um terreiro e transferem a terra retirada e mudas de plantas para 

um caminhão, preenchendo-o e deixando o terreiro vazio. No dia seguinte, deixam um posto 

de gasolina e vão até uma salina, cavando um buraco com uma retroescavadeira, do mesmo 

tamanho do realizado no terreiro, preenchendo-o com a terra que dele retiraram e plantando as 

mudas que haviam trazido, formando um jardim no meio do sal. O sal é recolhido e colocado 

na boleia do caminhão, que vai pela estrada até encontrar um cachorro morto no asfalto, 

também apanhado pelos trabalhadores e colocado no caminhão. Ao retornarem ao terreiro, 

depositam o sal no buraco na terra e colocam o cachorro morto no seu centro. Antes de partir, 

um dos trabalhadores joga sal no corpo do cachorro, que encerra o filme em primeiro plano. 

                                                           
89 MAUSS, 2003, p. 201 
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 A segunda dádiva se dá entre duas mulheres, uma de trinta e outra de sessenta anos. A 

primeira, em uma praia deserta, enche um copo de água do mar e transporta-o num carro até 

um boteco, onde é recebida por uma senhora. Esta pega o copo com água e o cobre com um 

pano, trazendo de dentro do bar, sem dizer nada, um violoncelo que entrega à moça. Ela, 

então, faz alguns exercícios no instrumento, coloca-o no carro e dirige de volta à praia. Entra 

no mar com o violoncelo, empurrando-o para longe e abandonando-o ao movimento do mar. 

Quando o instrumento já se encontra distante, nada até ele e o abraça, enquanto a câmera se 

distancia. 

 A terceira e última dádiva é a perseguição de um pierrô realizada por três motoqueiros 

em São Paulo, como mencionei no item anterior. O pierrô desajeitado tenta fugir, enquanto, 

nervoso, canta baixinho a música Pierrot apaixonado, de Noel Rosa. Toma um ônibus, mas 

ao descer no ponto final, é capturado pelos motoqueiros e levado até uma casa cheia de 

grades, em um bairro afastado. Lá é recebido por outros dois homens, que o fazem esperar em 

uma sala. De um dos quartos da casa, um dos homens sai puxando um cavalo manso e solta-o 

na rua. Conduz o pierrô para o quarto de onde saiu o cavalo, que contém apenas um pouco de 

palha e uma janela de vidro fosco trancada. O pierrô, trancado no quarto, abraça os joelhos e 

canta a canção. O roteiro do filme se encerra com o cavalo, meio perdido, caminhando pelas 

ruas.  

 Ao final das três sequências fílmicas há a indicação para que apareça um letreiro, 

explicitando as trocas realizadas, da seguinte maneira:  

 

DÁDIVA 1-TERRA E PLANTAS POR CACHORRO E SAL 

DÁDIVA 2-ÁGUA DO MAR POR VIOLONCELO 

DÁDIVA 3-PIERRÔ POR CAVALO 

 

 Tais letreiros chamam atenção para a dádiva realizada, como um resumo dos 

movimentos efetuados. A atenção se concentra não tanto nas relações que levam às trocas, 

como nas práticas descritas por Mauss, mas sim nos objetos trocados e na não equivalência de 

suas ordens e valores. Aqui, Nuno abre um diálogo entre a ideia de dádiva e de seu trabalho 

como um todo, reafirma sua busca de que os materiais falem por si, estabelecendo relações 

inusitadas, engendradas pelo artista, que os obriga a conviver. Afinal, as trocas realizadas não 

apresentam um sentido prévio, a escolha dos materiais é subjetiva. 
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 Outro aspecto importante na noção de dádiva é o referente ao tempo. Em um artigo 

chamado “Marginalia. Algumas notas adicionais sobre o dom” 90, Pierre Bourdieu explica que 

o intervalo entre o dom e contradom é o princípio mesmo da prática, envolvendo uma ideia de 

incerteza quanto à maneira e o momento em que o dom será retribuído. Jacques Derrida 

91também defende a ideia de que a diferença entre uma dádiva e uma troca pura e simples 

reside no fato de que a primeira “doa o tempo”, sendo esse “dar o tempo” o que caracteriza o 

dom em si. 

 No roteiro, no entanto, é preciso que esse tempo seja condensado, para que então o 

gesto de trocar e os objetos trocados sejam colocados em evidência. Nos três casos, a troca é 

imediata, ou seja, é preciso subtrair ou subverter um elemento fulcral da ideia de dádiva para 

que sua representação, ao menos para Nuno Ramos, seja realizável textual e filmicamente. 

Não há, como nas sociedades descritas por Mauss, o intervalo de tempo em que aqueles que 

receberam a dádiva preparam-se para retribuí-la de formas maiores e mais inusitadas. Pelo 

contrário, em Nuno Ramos, não há espaço para incerteza ou hesitação: os trabalhadores do 

caminhão sabem para onde levar a terra, a senhora já espera que o copo de água do mar 

chegue e imediatamente entrega o violoncelo, os motoqueiros buscam o pierrô para ser 

trocado pelo cavalo (talvez aqui o elemento de incerteza esteja mais explícito pela 

imprevisibilidade da ação do pierrô, que, mesmo assim, parece não ter escolha). O único 

elemento imprevisível, acredito, é o cachorro morto da Dádiva 1. No momento em que um 

dos homens o avista, grita ao motorista do caminhão que pare, recolhe o animal e seguem seu 

destino. Assim, não fica claro, a partir da leitura do roteiro, se os homens decidiram 

incorporar o acaso à prática em curso ou se já tinham a intenção de encontrar algum corpo de 

cachorro pela estrada, como faz o próprio artista em um filme chamado “Monólogo para um 

cachorro morto”, cujo roteiro, citado no capítulo anterior, também se encontra em Ensaio 

geral.  

 As dádivas do roteiro de Nuno Ramos propõem, então, outras formas de encarar as 

interações sociais, deixando-as em segundo plano, diferentemente das análises trazidas por 

Mauss. Se é preciso modificar, como já visto, o tempo da dádiva, tornando-o imediato, a 

complexidade das relações geradas a partir das dádivas também não é explicitada, sendo a 

ênfase dada às coisas trocadas, não a quem as troca. Na primeira dádiva, não sabemos quem 

são os grupos que doam/recebem, já que a troca é realizada pelo mesmo grupo de homens, 

mas conhecemos em detalhes as etapas necessárias para a troca entre a terra e as plantas pelo 

                                                           
90 BOURDIEU, 1996 

91 DERRIDA, 1991 
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sal e o cachorro. O gesto solicita um trabalho de grandes proporções para que a ação seja 

efetuada, mas não sabemos por que nem para quem: o que está evidenciado aqui são os 

materiais e os procedimentos que demandam. Na segunda, embora haja duas personagens que 

efetuam a troca, também não é possível conhecer os efeitos da ação na relação das duas 

mulheres, havendo a ênfase nas suas relações com os bens, sobretudo da mais jovem, que, 

embora sacrifique o instrumento, jogando-o no mar, parece não estar indiferente ao seu valor 

afetivo, ao nadar até ele92. Já no último caso, a dádiva, ou seja, o sacrifício do pierrô pela 

libertação do cavalo abrange relações sociais mais amplas, que dariam conta da 

inserção/utilidade desses elementos na sociedade contemporânea: qual o valor de um pierrô 

em uma sociedade em que o produtivismo é valorizado (ainda mais, como no caso de “Eu não 

sou água”, após o carnaval ter fim)? E um cavalo, que poderia representar esse ideal de 

produção, sendo solto, segue tendo o mesmo valor?  

 Nesse sentido, as três dádivas possibilitam pensarmos a ressignificação do valor dos 

objetos trocados, os quais perdem ou ganham valores que não teriam na nossa sociedade se 

não fosse o gesto da troca. Quanto vale um pierrô? E um cavalo? Enquanto o segundo é 

importante nas relações de produção, como força de trabalho, o primeiro não possui um fim 

prático encaixável facilmente na lógica de mercado. A troca, no entanto, não parece resolver a 

questão: o cavalo passa a poder caminhar livremente pelas ruas, assim como o pierrô que 

antes as ocupava com seus passos desajeitados. A cidade e seu ritmo acelerado, que comporta 

motoqueiros e sequestros, também não é um lugar que possa acolher um cavalo livre, distante 

da lógica do trabalho. O pierrô, por sua vez, parece estar consciente de seu não-pertencimento  

a tal lógica, tanto em “Ensaio sobre a dádiva” quanto em “Eu não sou água”, pois vaga sem 

rumo tristemente, o que, no caso de “Eu não sou água” é ainda reforçado pelas reflexões e 

desejos do personagem de transformar a si e à cidade depois do carnaval, percebendo a 

incompatibilidade dessa vontade com a realidade que o cerca.  

 É o deslocamento dos objetos de seu contexto de origem – prática comum do artista, 

também encontrada na ideia de dádiva – aquilo que lhes atribui outro significado. Seja o 

cachorro pelo monumental ritual de conservação que diferencia seu corpo morto de outros, 

como o copo d’água destacado da imensidão do mar; seja pelo violoncelo que boia nas águas, 

                                                           
92 A noção de dádiva traz consigo o questionamento dos valores dos bens, abordagem rica para pensar o 

trabalho de Nuno ao tratar do assunto, mas na qual não me deterei, por ser mais interessante para este estudo o 

enfoque na relação com os materiais. No caso específico da Dádiva 2, as reflexões de Georges Bataille sobre o 

sacrifício no potlatch citam grandes destruições realizadas por sociedades do noroeste norte-americano, em que 

aldeias eram queimadas, riquezas quebradas ou, como no caso do violoncelo em Nuno, jogadas ao mar 

(BATAILLE, 1975, p.25). Assim, a riqueza seria direcionada para a perda, ou seja, o poder residiria no “poder 

de perder” (BATAILLE, 1975, p.26).  
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perdendo sua função de instrumento musical, como o pierrô, que, confinado e escondido, não 

pode exercer a função de palhaço; ou, por fim, pelo cavalo desajeitado em meio a uma cidade 

que talvez não o acolha. Isso ganha ainda outras implicações na tradução fílmica e expositiva, 

pois é preciso encontrar na materialidade da instalação outras formas de representar esses 

deslocamentos. 

 

  A exposição de artes visuais Ensaio sobre a dádiva aconteceu na Fundação Iberê 

Camargo, em Porto Alegre, de 30 de maio a 10 de agosto de 2014. O artista, convidado a 

expor, projetou sua versão plástica do Ensaio especialmente para o local, incorporando 

detalhes de sua arquitetura. O roteiro, publicado sete anos antes, deveria se tornar um filme, o 

que só aconteceu para a exposição. Nele não havia, pelo menos na versão publicada, 

indicações de outras traduções intersemióticas que não a cinematográfica. Porém, o artista 

optou por não apenas expor as sequências fílmicas realizadas, mas também por fabricar 

objetos que ocupassem o espaço expositivo.  

 No catálogo da exposição, o curador Alberto Tassinari explica que Nuno, a princípio, 

tomaria o roteiro como ponto de partida para sua instalação e, dado que no espaço da 

Fundação há três salas para cada andar da exposição, adaptaria uma dádiva por sala. No 

entanto, a partir de uma curva na arquitetura do prédio, o artista decidiu que seria preciso 

aproveitar o vazio, uma parede “como que solta no ar, desde o teto até o terceiro andar 

(medindo uns 10 metros de altura e, da esquerda para a direita, numa curva vertical para 

dentro, medindo perto de 20 metros, figurando, em planta, uma linha curva formando algo 

como um quarto de eclipse)”. Idealizou, por isso, uma exposição apenas para o último andar, 

em que “como a levitar, as coisas suspensas contra essa parede curva, fundo indefinido, 

medida visual sem medida certa” pudessem ser vistas de diversos pontos do espaço 

expositivo93. 

 A redução dos espaços ocupados pela exposição e o fato de que se três objetos fossem 

suspensos, no espaço do vazio, formariam uma imagem confusa, fizeram Nuno optar por 

realizar apenas duas das três dádivas apresentadas no roteiro. A escolha pelas sequências 2 e 3 

pareceu evidente, já que a troca de terra e sal, materiais informes, exigiria suportes que 

provavelmente não ficariam tão interessantes quando suspensos.  

 A solução plástica para a Dádiva 2 foi erguer um pedaço de barco, no qual, em cada 

uma das pontas se equilibrassem, como num jogo arriscado que os coloca em equivalência, o 

                                                           
93 TASSINARI, 2014, p.11 
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violoncelo e o copo d’água. O violoncelo, nesse equilíbrio, encontra o cavalo da Dádiva 3, 

representado por um cavalo de pau de um carrossel, apoiando-se em um trilho de montanha-

russa que no lado oposto contém a representação do pierrô. Para isso, Nuno opta não por um 

boneco, como no caso do cavalo de pau, mas por um aparelho de som que reproduz a canção 

Pierrô Apaixonado, de Noel Rosa e Heitor dos Prazeres, a mesma cantada pelo personagem 

do roteiro. Tassinari afirma que essa opção do artista viria de uma vontade de evitar a 

repetição da temática circense, segundo ele já expressa pelo cavalo de pau. Acredito que a 

escolha vá além disso, buscando uma forma de provocar outros sentidos do espectador além 

da visão, o que já sabemos ser uma preocupação do artista. Também é interessante perceber 

que em ambos os textos analisados o pierrô canta uma canção popular que coloca em 

evidência seu lugar melancólico, solicitando da memória coletiva a empatia para com o 

personagem. 

 Como solução para a terceira sala, pelo sal e a terra da Dádiva 1 parecerem demasiado 

desconectados do restante, o artista optou por duplicar as duas esculturas realizadas para as 

dádivas 2 e 3, uma em latão e a outra em alumínio, materiais que se contrapõem visualmente. 

Elas são atravessadas por fluidos também opostos, morfina e glicose, que trocam suas 

propriedades. Chama a atenção a questão da duplicação: Nuno se traduz não só uma, mas três 

vezes. As dádivas 2 e 3 são representadas, no total, três vezes na mesma exposição: duas 

esculturas e um filme para cada dádiva, além do roteiro escrito publicado. Há, então, 

equivalência nessas representações? Simbolicamente, os mesmos bens são trocados, mas em 

formas diferentes. Aqui o seu valor também é posto em questão pela repetição: um cavalo de 

pau equivale a um cavalo? Uma música que narra a história de um pierrô equivale a um 

homem, um ator, que encarne um?  

 Há nessas repetições uma outra dimensão que também é um elemento importante da 

noção de dádiva: a desmesura. Derrida explica que o caráter excessivo da dádiva é também, 

para além da questão do tempo, o que a caracteriza: “uma experiência de doação que não se 

entrega, a priori, a uma certa desmesura, um dom moderado, medido, não seria um dom”94. A 

desmesura pode ser pensada no excesso de repetições das trocas e nas variadas formas que 

adquirem, o que, de certa forma, acolheu a desmesura contida na sequência da Dádiva 1, do 

roteiro. No lugar de grandes montes de terra e sal, de caminhões e retroescavadeiras, 

encontramos esculturas de grande medida, e uma repetição da mesma temática, que ocupa 

todas as salas de um andar e se mostra visível, através do vão, em todos os outros. 

                                                           
94 Tradução minha: “Une expérience donatrice qui ne se livrerait pas a priori à quelque démesure, un don 

modéré, mesuré, ne serait pas un don” (DERRIDA, op. cit., p. 56). 
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 A noção de dádiva comporta, portanto, dois elementos recorrentes à obra de Nuno: a 

união de objetos de origens e valores incompatíveis e o excesso. O artista, não poupando nos 

tamanhos, nas formas, nas repetições, não parece se preocupar com a ideia de conservação, já 

que os materiais estão sempre colocados de maneira arriscada, como se pudessem a qualquer 

momento se esfacelar. Há situações em que isso é radicalizado, como no o Globo da morte de 

tudo, de 2012, em que o artista, junto a Eduardo Climachauska, construiu em uma galeria de 

arte dois globos da morte, nos quais colocou mais de 1500 objetos e dois motoqueiros girando 

e, logo, destruindo-os. Mas há também, como falei algumas vezes, algumas obras do artista 

que aqui me interessam mais: aquelas que chamam a atenção por ocuparem de forma 

ostensiva o espaço expositivo, como os quadros do começo da carreira, mencionados no início 

deste capítulo, que vão empilhando uma enorme quantidade de materiais, até darem a 

impressão de que podem a qualquer momento despencar, mas que se mantêm em sua base 

tradicional, resistindo à possibilidade de destruição. É por esse motivo que no início deste 

capítulo afirmo que vejo uma certa ambiguidade na ação de Nuno Ramos no referente à 

inespecificidade das artes: ao mesmo tempo em que ativa diferentes disciplinas, como 

demonstrado nas análises anteriores, em que solicita a física, a canção popular, a antropologia 

e a história da arte e do teatro para elaborar seus trabalhos artísticos, o faz de algum modo 

mantendo os gêneros e categorias que lhes são tradicionalmente atribuídas, utilizando-se de 

suportes conhecidos. 

 

 

2.3. Nuno Ramos e os suportes 

 

 Evidentemente, Ramos não é o primeiro a utilizar outros materiais que não a tinta para 

construir quadros. A busca pelo conflito pode ser encontrada já na arte modernista, que, 

enquanto vanguarda, propõe uma série de questionamentos das técnicas tradicionais de arte, 

buscando sua subversão. É aí que aparecem as colagens cubistas e dadaístas. Guillaume 

Apollinaire afirma que “Pode-se pintar com que se quiser, com cachimbos, selos postais, 

cartões-postais ou cartas de fogo, candelabros, pedaços de oleados, colarinhos 

engomados”95.Nesse sentido, o que acontece é uma transferência de materiais de um contexto 

para outro, como Nuno faz em “Ensaio sobre a dádiva” e tantos outros trabalhos. Ao serem 

                                                           
95 APPOLINAIRE apud PERLOFF, 1993,p. 110 
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colocados em uma nova combinação, os objetos adquirem novos significados sem perderem 

totalmente o referencial antigo.  

 Sobre essas características da colagem, os autores do manifesto do Grupo Mu 

explicam que:  

 
Cada elemento citado quebra a continuidade ou a linearidade do discurso e conduz 

necessariamente a uma dupla leitura: a do fragmento percebido em relação ao seu 

texto de origem, e a do mesmo fragmento como incorporado em um novo conjunto, 

uma totalidade diferente. O estratagema da colagem consiste também em nunca 

suprimir inteiramente a alteridade desses elementos reunidos em uma composição 

temporária96 

 

 Em seu estudo sobre o surgimento da colagem nas vanguardas do século XX, em O 

momento futurista (1993), MarjoriePerloff analisa extensivamente as primeiras colagens 

cubistas, como a Natureza-Morta com Violino e Fruta (1913), de Pablo Picasso. A autora 

propõe uma série de interpretações à junção dos elementos que formam a colagem, sugerindo 

algumas leituras figurativas à composição. Um elemento importante são os recortes de jornal, 

que aparecem ao fundo, embora não ocupem essa função, já que, segundo Perloff, não há 

figura ou fundo em uma colagem. Esses elementos ajudam a compor a imagem, porém não 

perdem a referencialidade, pois ainda podem ser lidos. Perloff, ao demonstrar as possíveis 

relações dos fragmentos escolhidos por Picasso com a composição formada pela colagem, 

mostra que a escolha desses escritos não é gratuita e por isso gera em torno de si um 

paradoxo: a estrutura da colagem ao mesmo tempo contradiz e reafirma a realidade externa 

trazida pelos fragmentos do jornal. Isso se dá pela modificação engenhosa e na maioria das 

vezes irônica do contexto dos materiais escolhidos realizada na composição da imagem, o que 

provocaria uma espécie de negação do contexto original, pois esse novo conjunto busca uma 

totalidade em si. Enquanto os elementos que tornariam reconhecível o contexto original dos 

materiais utilizados (como a possibilidade de leitura de alguns trechos do jornal) seriam 

também um tipo de reafirmação do mesmo.  

 Perloff narra que Maliévitch, ainda que admitisse as contribuições cubistas, sobretudo 

no que se refere às construções obtidas através da decomposição de unidades para formar 

novas organizações, criticava no movimento uma certa manutenção do pictórico, enquanto 

sua arte futurista russa primaria pelo dinâmico. Para a autora, a diferença estaria no fato de 

que “na colagem futurista russa as mensagens ou materiais pré-formados conservam a sua 

identidade separada”97. Assim, a autora explica que a diferença entre as colagens de Picasso e 

                                                           
96 Grupo Mu apud PERFLOFF, 1993, p. 103 

97 PERLOFF, 1993, p. 130 



53 
 

Maliévitch residiria na busca do primeiro em desdobrar a composição em algo a mais: no 

violino de Natureza-Morta com Violino e Fruta também se pode ver o torso de uma mulher, 

cada imagem podendo ser lida de mais de uma maneira; enquanto nas colagens do segundo a 

origem dos elementos seria destacada, não tentando ser além do que são:“Na colagem de 

Maliévitch, ao contrário, o plano amarelo é para ser lido como um plano amarelo, um cilindro 

como um cilindro e o tamanho de cada objeto é o que o autor quer que seja”. A autora resume 

a relação do artista com os materiais dizendo que “na sua recusa em sintetizar formas 

díspares, então, a colagem de Maliévitch enfatiza o diálogo do artista com a materialidade”98. 

 Da mesma forma, a arte de Tátlin, mesmo que bastante influenciada pelas visitas ao 

ateliê de Pablo Picasso, também priorizava a matéria, ou seja, a construção no lugar da 

composição. RosalindKrauss afirma que os contra-relevos de Tátlin (colagens com folha-de-

flandres, papelão e arame) eram interpretações extremadas da obra de Picasso, mas 

diferenciavam-se dela por libertarem-se completamente da tradição de arte ilusionista99. 

Perloff explica que nas colagens de Tátlin “o material dita a forma”100. Tátlin, então, amplia a 

noção de colagem, trazendo às suas construções materiais como arame, alumínio, ferro, 

madeira e, ainda, “’emblemas’ do ‘verdadeiro’ mundo, como pedaços de corda, madeira 

estragada ou folhas de metal descartadas, [que] conservam inevitavelmente conotações do seu 

uso anterior”101. Vanessa Teixeira de Oliveira102, a partir da leitura de Krauss, narra:  

 
O próprio Tátlin denominava seus relevos “uma cultura dos materiais”. Para ele, 

uma obra artística é uma construção cuja forma é ditada pelo material utilizado. 

Nesse sentido, o artista-construtor tem de estar atento às propriedades físicas dos 

materiais. O metal, a madeira e o vidro, para ficar com alguns tipos de material com 

os quais Tátlin trabalhou, possuem, cada qual, especificidades físicas próprias 

(maleabilidade, transparência, solidez, reflexão da luz etc.) que contribuem, à sua 

maneira, para a construção de uma obra artística.  

  

 Tátlin leva a colagem, portanto, a uma radicalidade em que a referencialidade não é 

mais ilusionista: os materiais colocados juntos não devem formar uma totalidade que os 

ressignifique. Suas especificidades ditam a forma e não mais contrário. A utilização de 

objetos vistos como “emblemas do verdadeiro mundo”, assim como nas experimentações 

cubistas, torna mais estreitas as relações entre arte e vida, pois os materiais, muitas vezes 

                                                           
98 Ibid., p. 131 

99 KRAUSS, 2001, p.66 

100 PERLOFF, op. cit., p.133 

101 Ibid., p.138 

102 OLIVEIRA, 2008, p.49 
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mantidos intactos, acabam por questionar a representação, fabricando uma arte cada vez 

menos figurativa. 

 Perloff afirma que tanto na colagem cubista quanto na futurista russa “o que se perde é 

um sistema de organização” e essa ausência traz “um desafio intelectual para o contemplador; 

levanta a questão de código e mensagem de uma maneira surpreendente”103. A colagem, 

enquanto questionamento das técnicas tradicionais de pintura – o que mais tarde se expandiria 

também para a música e para a literatura – é um procedimento interessante de onde se pode 

partir para pensar a obra de Nuno Ramos, não apenas pictórica, mas também verbal. 

 Nesse sentido, é pertinente ressaltar novamente o interesse dos futuristas russos pela 

matéria, ao qual se relaciona a obra de Nuno. Foi exatamente esse interesse que o levou às 

artes visuais, já que “a matéria não mente: ela cai”. O artista afirma buscar o real, “a coisa 

física – por pior que seja o resultado”104. E essa escolha apresenta-se das mais variadas 

formas, muitas delas já citadas, como nas instalações, dentre as quais “Ensaio sobre a dádiva” 

e “Fruto estranho” ou até mesmo nas produções escritas, que adquirem o peso da matéria, 

como nas reflexões sobre a linguagem em Ó ou nas passagens escultóricas de Cujo. Há ainda 

os quadros do início da carreira, de onde esse estudo da matéria de Nuno partiu (e aos quais 

tem retornado nos últimos anos), levando a produções enormes, que vão de museus a 

gigantescos trabalhos de arte pública, como “Minuano” (2000), cujo relato encontra-se 

também publicado em Ensaio geral.  

 De todos esses exemplos, os quadros me interessam aqui pelo suporte: a estranheza 

que causam não vem apenas dos materiais, pois vimos que a utilização de madeira e ferro, por 

exemplo, já acontecia nas colagens modernistas, mas sim das enormes proporções que 

adquirem e que mesmo assim não os impedem de seguirem apoiando-se no quadro. Aqui o 

artista distancia-se de forma importante de Tátlin, o qual permitiu que seus relevos tomassem 

a sala, tornando-se “relevos de canto de parede”, que eram fixados no encontro entre duas 

paredes, sem a base da tela ou o suporte de um pedestal. Não há diferenciação entre o espaço 

da obra e o espaço do mundo. O canto da parede apresenta-se como possibilidade de afirmar 

que as obras estão no mundo, assumindo uma postura antiidealista e antiilusionista, através da 

exploração da matéria.  

 Nuno, em contrapartida, dá a voz aos materiais, e deles busca o conflito e o choque 

entre si e com o mundo, já que as pinturas também tomam as salas, mas o fazem dentro dos 

limites conhecidos do quadro, como quem entende que a arte se dá a partir e no mundo, mas 

                                                           
103 Ibid., p. 126 

104 Revista Select, entrevista com Ronaldo Bressane, publicada em 16/06/2015 



55 
 

também constitui lógica própria. Daí a complexidade de sua obra, a ambiguidade de que falei 

anteriormente, melhor detalhada por Tassinari no texto de apresentação ao catálogo que reúne 

a obra plástica de Nuno: 

 

A obra de Nuno Ramos move-se, ao mesmo tempo, pela aceitação e negação dos 

limites da arte. Seus quadros sempre possuem um retângulo que suporta as 

operações que dele sobressaem. A aceitação da forma tradicional de um retângulo 

para as pinturas é, porém, negada pelo avanço das formas em direção ao espaço. 

Fosse apenas aceita, a forma retangular guardaria mais seu caráter plano. As 

operações ocorreriam próximas da superfície do anteparo que as segura. Mas o 

avanço das formas em direção ao espectador é de tal monta que o retângulo de base 

passa muitas vezes despercebido. Não seria o caso de aboli-lo? Mas se assim fosse, 

as formas brotariam direto da parede ou de outro suporte irregular, feito para a 

ocasião. Não haveria a negação, mas a supressão do suporte tradicional, e sobretudo 

não haveria o contraste das formas que saltam do quadro e sua feição tradicional. É 

desse contraste entre o que é ao mesmo tempo aceito e em parte negado que suas 

obras são em boa medida feitas. Contraste que encontra seu fundamento nos limites 

mesmo da arte, na sua descontinuidade em relação ao mundo. Pois um quadro não é 

o mundo, mas, antes, algo delimitado pelo mundo105. 

 

 Nesse ponto, as obras de Nuno colocam questões diferentes tanto daquelas vindas da 

proposta modernista de Tátlin quanto de algumas das obras contemporâneas que questionam a 

especificidade e autonomia das artes, como as de Kenneth Goldsmith, pois nestes casos 

parece haver a preocupação em esgaçar – se não acabar – com os limites entre arte e vida. No 

caso de Nuno, embora a postura do artista, como afirma Tassinari, seja a de manter essa 

diferenciação, também não há como negar que seus procedimentos desestabilizam as 

fronteiras entre arte e mundo, artista e espectador, escritor e leitor. O fato de essas 

desestabilizações se darem em suportes tradicionais não simplifica a questão, justamente o 

contrário. Fossem apenas quadros, instalações e livros que apresentassem procedimentos 

inclassificáveis, poderíamos inseri-los de maneira mais confortável na ideia de inespecífico de 

FlorenciaGarramuño. São, no entanto, produções que respeitam e ressaltam os gêneros a que 

pertencem, sem por isso ajustarem-se totalmente a eles. 

 A partilha de um suporte em comum por materiais díspares e as reações de uns nos 

outros gera a descontinuidade característica da obra de Nuno, apontada por Tassinari não 

apenas na citação acima, como em diversos de seus textos críticos sobre o artista. É também 

este o termo escolhido por Roland Barthes para tratar de Mobile, de Michel Butor, num texto 

chamado “Literatura e descontínuo”. Barthes expõe a ideia de livro que é posta em questão 

pela publicação de Butor, uma coletânea ou, como explica o autor, uma série de fragmentos, 

de frases e citações, trechos retirados da imprensa, que têm como objeto os Estados Unidos, 

                                                           
105 TASSINARI In SARDENBERG, 2010, p. 17 
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apresentada “na mais insípida das ordens”, a ordem alfabética106. Barthes defende a ideia de 

que Mobile, por esses motivos, seria uma espécie de afronta ao livro tal qual o conhecemos, à 

maneira como aprendemos a concebê-lo historicamente: “se portanto Mobile peca com 

relação à ideia consagrada (isto é, sagrada) do Livro, não é por negligência, é em nome de 

uma outra ideia de um outro Livro”107. 

 Para o autor, então, Butor destruiria o livro e, por consequência, atacaria as 

concepções tradicionais de literatura, estas estabelecidas em uma espécie de continuidade do 

discurso literário, rompida justamente pela utilização de materiais descontínuos, que seriam 

“o escorrer das substâncias vivas, orgânicas, a encantadora imprevisão dos encadeamentos 

espontâneos” 108. No entanto, bem como em Nuno, a utilização dessas “substâncias vivas” e 

desses “materiais descontínuos” acontece, em Butor, também dentro de um formato 

tradicional de livro. É, portanto, de forma ambígua que esse ataque às instâncias da arte se dá, 

dada a utilização dos suportes tradicionais para fazê-lo. 

 Se no trabalho de Nuno enquanto artista plástico isso fica mais evidente nos quadros, 

na literatura algo parecido se dá quando o suporte é o livro, sobretudo no caso de Ensaio 

geral, em que as formas também pulam em direção ao espectador, ao mundo, mas são todas 

acomodadas pelo mesmo espaço retangular do livro. Enquanto nos quadros brigam madeira, 

vidro, corda, metais e tintas, em Ensaio geral conflitam memórias, projetos de exposição 

realizados, diários de trabalho, roteiros e ensaios. Brigam gols de Robinho, pierrôs e bois 

mortos, Robinson Crusoé e Mira Schendel, cada um assumindo a forma própria que lhe foi 

dada, através da explicitação do assunto de que tratam e da categoria textual em que se 

inserem. Mesmo nos textos isolados se percebe a preocupação de Nuno em demonstrar a 

especificidade de cada material que mescla para formá-los. Daí o roteiro de “Ensaio sobre a 

dádiva” ser dividido em três partes, de acordo com os materiais envolvidos. Daí as canções 

estarem destacadas em “Eu não sou água”.  

 A produção de Nuno é inserida (na crítica de Süssekind, por exemplo) e inclusive 

utilizada como ponto de partida para as reflexões sobre a inespecificidade da arte (em 

Garramuño), sem, no entanto, acomodar-se confortavelmente nas reflexões propostas, pois 

não parece se interessar em aniquilar os gêneros e especificidades dos códigos estéticos, 

tampouco a noção de autonomia do trabalho artístico face ao mundo. Antes, em alguma 

medida, os reforça. Contudo, como aquilo que prioriza no seu fazer artístico é a matéria, “que 

                                                           
106 BARTHES, 2007, p.111 

107 Ibid., p. 112 

108 Ibid., p. 113 
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não mente, ela cai”, o artista acaba por colocar materiais, instâncias artísticas e disciplinas em 

uma espécie de mobilidade escorregadia, como a de seus primeiros quadros. Os elementos de 

suas obras, se não tentam negar o lugar a que pertencem (como em uma colagem modernista 

russa), também não parecem mais encontrar o caminho de volta ao seu contexto de origem, 

transformando o espaço móvel por eles partilhado em uma característica própria, importante 

componente constitutivo da linguagem estética de Nuno Ramos.  
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3. ENSAIO, TESTE E ERRO 

 

 O objeto híbrido construído por Nuno Ramos, que comporta, como se viu até aqui, 

textos que de alguma forma tentam dar conta de diversos âmbitos da sua obra como um todo – 

seja pelos livros, canções e artistas que o influenciaram e os quais lê criticamente, seja pelos 

próprios objetos estéticos que apresenta em forma de projetos, roteiros, relatos ou ainda pelos 

diários íntimos e memórias, textos pessoais de que parte também para produzir arte –, leva um 

título que também suscita uma série de questionamentos sobre como e de que é feito. Afinal, 

Ensaio geral traz consigo não apenas a noção direta, a do gênero ensaio, já que os ensaios 

seriam uma espécie de carro-chefe do livro, mas também a ideia de uma preparação. O ensaio 

geral do teatro, de concertos, de cerimônias formais, entre outros, é o momento em que todas 

as partes se reúnem para testar se estão funcionando em harmonia para se apresentarem ao 

público. No livro de Nuno, os objetos a serem apresentados seriam as exposições e filmes 

preparados nos roteiros e projetos. Um ensaio geral, tal como o senso comum o imagina, não 

é visto como um fim, mas como uma etapa de um processo que busca chegar a outro lugar.  

 De fato, podemos encarar roteiros e projetos como uma etapa inicial, não acabada, do 

trabalho artístico, mas o fato de serem publicados complexifica esse pensamento: por que 

publicar? Se está acabado, já conhece sua “forma final”, para quê dar a conhecer sua gênese, 

sua forma primária? Ou ainda, se o projeto não foi realizado para além do plano verbal, qual é 

a intenção de sua publicação? O fato de esses projetos e roteiros comporem um livro coloca 

em questão seu caráter supostamente provisório, intermediário ou menor. Acredito que isso se 

torne mais perceptível em casos cuja realização plástica distancia-se bastante do projeto 

inicial – para além do que é exigência de cada código estético adotado – como tentei 

demonstrar no capítulo anterior, ao trazer as duas versões de “Ensaio sobre a dádiva”. Além 

disso, há projetos publicados que não podem ser realizados, ao menos tal qual foram 

idealizados, devido a especificidades intransponíveis que não foram atendidas e, por isso, 

impossibilitam sua execução, aos quais retornarei adiante.  

 Parece-me, portanto, necessário refletir sobre a palavra ensaio, a qual por si só já 

desafia as bases em que se apoia, dado seu caráter plural e impreciso, o que é complexificado 

pelo uso que lhe dá Nuno Ramos no livro que constrói. No dicionário Priberam109, o verbete 

ensaio oferece onze definições, algumas de maior interesse para o que tento pensar aqui. A 

primeira delas é “ato de ensaiar”, que em “ato” traz uma concepção de fazer, envolve gesto, 

prática, ação. A segunda,“prova, experiência”, se relaciona com a terceira, “primeira prova de 
                                                           
109 Priberam dicionário, disponível em: https://www.priberam.pt/dlpo/Default.aspx 
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alguma coisa, tentativa”, mas também com a primeira: a noção de ensaio aqui passa por 

experimentar algo, por uma vivência que é também colocar algo novo à prova, o primeiro 

contato com algum objeto. Assim, a ação do ensaio se localiza num teste que se dá no 

encontro com o objeto. Há também a definição de “exercício para adestrar”, palavra esta cuja 

definição, por sua vez, é “tornar destro”, ou seja, ensinar alguém a manejar algo com destreza, 

com habilidade, mas uma habilidade etimologicamente ligada ao lado direito. Logo, ser hábil, 

manejar algo com destreza é fazê-lo acessando um lado específico do corpo. Nesse sentido, o 

fazer implicado nas primeiras noções de ensaio, por essa definição, fica aliado a uma ideia de 

normatização: a ação deve se dar repetidas vezes até que atenda regras, limites e 

configurações esperadas. O fazer dessa definição de ensaio, portanto, assume e até espera o 

erro e a imperfeição, mas como uma etapa do processo a ser superada, não como ação válida 

por si.  

 Existem, ainda, três outras definições trazidas pelo dicionário, diferentes entre si, mas 

todas relacionadas à arte: a de que o ensaio é um “estudo feito no palco (de uma peça de 

teatro, ópera mímica, etc.)” e as de que é um “esboço literário ou científico” ou o “título de 

uma obra que o autor não pretende haver tratado a fundo”. A essas duas últimas, que estão 

relacionadas, gostaria de acrescentar uma das definições apresentadas pelo dicionário Soares 

Amora: “gênero literário em que se desenvolve um tema sem muito aprofundamento”. 

 Essas últimas explicações, todas, também remetem ao gesto, à ação e ao fazer. Se a 

primeira implica uma tentativa que está mais aliada ao corpo, em um estudo de práticas 

artísticas que serão posteriormente performadas para um público, nas últimas ela se dá pela 

palavra. O ensaio torna-se, então, uma tentativa através da escrita, o teste de algum assunto de 

que se pretende falar. Ao caráter supostamente despretensioso dessa tentativa liga-se uma 

ideia de superficialidade, exposta na concepção de que o assunto seria tratado sem 

profundidade. Portanto, segundo o dicionário, o ensaio seria um gênero textual cuja distinção 

que caracterizaria sua especificidade seria justamente o não aprofundamento. A concepção de 

esboço alia-se aqui à de prática, de tentativa que leva ao aperfeiçoamento, ou seja, a escrita 

que tem por utilidade tornar destro. A escrita sem fim em si, como uma preparação para outra, 

normatizada, definitiva.  

 O que todas essas definições trazem é uma concepção de experimentação e de 

processo de aprendizado que deve levar a outro lugar. O processo, uma vez atingida a buscada 

destreza, seria descartado para o benefício do resultado. O fazer que incorpora o erro, a 
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hesitação, é apresentado como a parte do processo que deve ser sublimada. Visto dessa forma, 

o ensaio não é material de publicação, é resíduo. 

 Jean Starobinski, em seu discurso ao receber o Prêmio Europeu do Ensaio110, retorna 

às origens do termo e da prática, debruçando-se em Montaigne e demonstrando a importância 

do eu na escrita desse gênero, marcado no ensaísta francês pela ênfase maior em todos os 

nomes e títulos que possuía do que no objeto de que se tratava sua obra: Essais de Messire 

Michel, Seigneur de Montaigne, Chevalier de l’OrdreduRoi et Gentilhommeordinaire de sa 

chambre. Starobinski explica que as palavras “Messire Michel” possuem um destaque bem 

maior do que a palavra “Essais”, “isolada na linha superior”. A escolha do título naquele 

contexto, para Starobinski, seria ao mesmo tempo uma forma de se esquivar, pois “naqueles 

tempos de intolerância, não seria conveniente dar ensejo, em teses demasiado afirmativas, à 

acusação de heresia ou de impiedade”111, mas também um certo tipo de provocação. O ensaio 

comporta a ideia de “ensaiar o pensamento”, de levar a público esboços e tentativas, o que 

para o autor revela o caráter provocador da escolha da forma ensaio e também da exaltação do 

eu em Montaigne: 

[…] declarando-se autor de ensaios, Montaigne lança ainda um outro desafio. Ele dá 

a entender que um livro merece ser publicado, mesmo que permaneça em aberto, 

que não atinja nenhuma essência, que ofereça apenas uma experiência inacabada, 

que consista apenas de exercícios preliminares – desde que remeta estritamente a 

uma existência, à existência singular de Messire Michel, seigneur de Montaigne112.  

 

 Em O poema no tubo de ensaio113, Marília Garcia diz que Montaigne “parte de uma 

experiência pessoal no texto e ensaia uma leitura do mundo”, e como esse eu no texto pode 

“ser lido como um simulacro”, a poeta aborda a possibilidade de que aí resida “a indistinção 

existente no ensaio entre o teórico e o literário”114. Juntando a essa reflexão a noção de 

experimento, de teste, contida na palavra ensaio e pensando o livro Um teste de solidão, de 

Emmanuel Hocquard, o qual, segundo ela, “é um poema que lida com a linguagem/ e também 

é um poema sobre o mundo/ que funciona ao rés do chão”115, Marília coloca uma série de 

questões com relação ao que distinguiria um ensaio de um poema.  

 O livro de Hocquard possui a categoria “sonetos” e, ao perguntar-se se, trocando-a por 

“ensaios”, poderia lê-lo como um livro de ensaios, Garcia percebe que a categorização 

atribuída ao texto já traz consigo a ideia de teste, pois os sonetos de Hocquard não se adaptam 
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à forma clássica, configurando portanto um experimento, não apenas da categoria literária, 

como do mundo, pois o questionamento que propõe, para Marília, nos faz chegar “às 

perguntas mais simples que existem: ‘o que é isso?’ ‘para que serve?’”116.  

 Algumas produções artísticas teriam, assim, esse papel: questionar as formas de que 

são feitas e, com isso, impor-nos uma pausa, algo que nos faça olhar repetidas vezes para 

elementos a priori tão conhecidos que já não são mais notados ou problematizados. O soneto, 

por exemplo, retomado incontáveis vezes ao longo da história da literatura, constitui-se como 

uma forma fixa que anuncia que deverá ser estruturado em 14 versos dispostos em dois 

quartetos e dois tercetos. No entanto, no momento em que um objeto denomina-se um livro de 

sonetos mas não apresenta seus poemas assim, nos faz perguntar por quê o autor decidiu dar a 

ele tal etiqueta. Marília dirá que “talvez seja essa a pergunta ao ler certos livros/ o que faz um 

poema ser um poema?” 117. E ainda: “se escrever ensaisticamente é escrever experimentando/ 

será que um poema pode ser tão crítico como o ensaio?”. 

 Marília, pensando a poesia a partir do ensaio, busca entender o que faz um poema ser 

um poema. O ensaio é o gênero (literário?) ligado ao teste e à liberdade de formas. Diz-se que 

é ele que dita as próprias regras, a cada vez precisando “inventar as ferramentas” e “produzir 

as restrições” 118, que não são dadas de antemão. É também o que traz João Barrento119, em 

sua extensa reflexão sobre o gênero ensaio, quando, ao compará-lo com a poesia, como faz 

Garcia, afirma: “A palavra do ensaio torna-se então como a da poesia: bloco solitário de onde 

salta o silêncio das ideias. Sem limites. O ensaio não tem limites: impõe-se limites. Brota de 

qualquer pedra e começa a explorar caminhos, a demarcar terreno”120. O ensaio apresenta-se, 

portanto, como uma forma indefinida, sempre por fazer-se e reinventar-se. Barrento ainda diz: 

 

o corpo (a polpa da escrita, a armadura interior que a sustenta) é como um animal 

predador, na espera tensa, armando o salto. ou como um lago imenso de águas 

paradas, fundas, negras. as formas ganham o ilimite da imaginação: con-figuram-se, 

claras, des-figuram-se, híbridas, instáveis, andróginas. da linha recta, da forma 

perfeita, nunca nada germinou. da água destilada nada nasce121.  

 

 Assim, o ensaio precisa rever a cada vez os meios pelos quais vai operar, a que objetos 

e restrições vai se propor, por não possuir uma forma fixa, como se fosse sempre uma 

“primeira prova de alguma coisa; tentativa”, como expõe uma das definições do dicionário. E 
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é essa característica que – apesar de ser também aquela que relaciona o ensaio a uma 

concepção de superficialidade ou pouco aprofundamento no pensamento – o aproxima da arte. 

A forma do ensaio se dá na experimentação e essa experimentação implica fazer. O ensaio se 

dá no fazer do ensaio: conhece sua forma na medida em que acompanha o pensamento. 

Quando demonstra que no ensaio é preciso inventar as ferramentas, Marília Garcia cita 

Montaigne, o qual afirma que no ensaio “deve-se pensar com as mãos/ manejar os objetos”122. 

Sua forma, então, não se fixa, por refazer-se no uso, no manejar dos objetos com que lida. 

Exibe-se, assim, como o gênero mais interessante para comportar a pluralidade trazida por 

Nuno Ramos em seu Ensaio geral, não apenas por nele caber o tom de conversa buscado por 

quem não é “remotamente especialista” nas áreas de que vai tratar, como afirma o autor na 

apresentação do livro123, mas também por ser caracterizado pelo teste, pelo acompanhamento 

de um processo, de um pensamento. 

 Assim como o ensaio, a arte também se refaz a cada experimento, a cada categoria 

questionada, através de procedimentos inesperados, como é o caso de algumas das obras 

citadas no capítulo anterior, como a de Goldsmith, ou da atualização de velhos formatos, 

colocados em contextos novos, estabelecendo conexões imprevisíveis, como faz, em muitos 

casos, o trabalho de Nuno Ramos.  

 No prefácio de Ensaio geral, Nuno Ramos fala de um contexto brasileiro que gera a 

impressão de que “tudo ainda está por ser feito”, porque, segundo ele, “nada se fixa de todo e 

nenhuma conquista consegue enraizar-se” 124, sendo assim, um contexto de “eterno presente 

curiosamente intransitivo, voltado para si mesmo, descolado do que veio antes e do que 

deveria vir depois” 125. É a ideia de uma realidade que não se fixa, que não pode ser 

apreendida porque ainda falta ser construída, que, para o autor, o faz elaborar um trabalho 

artístico em constante formação, nunca abacado:  

 

Diante destes extremos, e de alguma forma mimetizando-os, acho que procurei, ao 

longo dos anos, manter meu trabalho numa espécie de latência, pronto para 

direcionar-se para sentidos quase opostos. Daí suas múltiplas identificações e o 

espectro quase contraditório de suas aparências – próximas do luto e da alegria, por 

exemplo. Daí seus materiais literalmente escorregadios, deslizantes, nunca secos. 

Daí que, embora tenha mais de vinte anos, meu trabalho permaneça decididamente 

“em formação”. Esta espécie de hesitação constitutiva talvez seja seu motor mais 

verdadeiro.126 
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 Nuno leva para dentro de sua obra o caráter inacabado que lê no contexto em que vive, 

transformando-o em estética e em procedimento. Em “Ensaio como forma” 127, Theodor 

Adorno explica que o ensaio “não começa com Adão e Eva, mas com aquilo que deseja falar; 

diz o que a respeito lhe ocorre e termina onde sente ter chegado ao fim”128. Não há, desse 

modo, a procura da gênese das coisas, constituindo-se no presente e partindo do material de 

que deseja tratar, assumindo, em sua forma, a descontinuidade (característica central da obra 

plástica de Nuno, abordada no capítulo anterior e apontada inúmeras vezes por Alberto 

Tassinari em sua produção crítica sobre o artista). É no encontro do ensaísta com o objeto que 

o ensaio encontra sua forma, enquanto o “maneja” e “pensa com as mãos”, como em 

Montaigne. Daí Ensaio geral, sendo um livro de materiais que Nuno buscou manejar de 

diversas maneiras, em situações variadas, e tendo sido fruto de um contexto social em que 

“nada se fixa”, encontrar no ensaio uma forma possível para se constituir, dada a imprecisão 

que a caracteriza.  

 A “hesitação constitutiva”, identificada por ele como a potência de seu trabalho, é 

também, aquilo que caracteriza o gênero ensaio, o qual se abre para um pensamento que se 

constrói no fazer. Barrento reitera que, no ensaio, “o designo não é convencer, mas 

acompanhar o próprio movimento do pensar” e que ele se “abre para a incerteza – que é vital 

para a escrita, particularmente a do ensaio”129. Assim, tanto no ensaio como na obra de Nuno 

como um todo, seja crítica, plástica ou verbal, a verdade fechada em uma totalidade não se 

mostra como pretensão a ser alcançada (Adorno dirá que no ensaio os “conceitos não são 

construídos a partir de um princípio primeiro, nem convergem para um fim último130”). 

 Assumindo-se o caráter inacabado de quem maneja objetos para experimentá-los, 

testá-los, conhecê-los a partir do contato, não os abordando a partir de chaves 

preestabelecidas, e “inventando suas ferramentas” em função do encontro com o objeto, no 

ensaio e em Ensaio geral, a hesitação e o inacabado podem figurar não como etapas a serem 

ultrapassadas, mas como métodos de trabalho. Daí o livro conter não apenas ensaios críticos 

(assumidamente escritos por um não especialista nos objetos de que tratam), mas também 

projetos e roteiros de arte de trabalhos executados plasticamente ou não, relatos de trabalhos 

de arte e diários íntimos, que podemos ler não como bastidores de outra arte, a arte “real”, 

mas como possibilidade de se apresentarem como arte em si mesmos. Ensaio geral, visto sob 

o viés do ensaio como forma, não apaga as definições do dicionário contidas na sua 
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concepção, mas abre-se para a possibilidade de que o “estudo feito no palco”, a “primeira 

tentativa” tomem o lugar da obra, proposta como um constante teste, experimento.  

 Desse modo, o título do livro se relaciona a diferentes definições de ensaio se pensado 

a partir das particularidades de diferentes textos. Em “Ensaio sobre a dádiva”, por exemplo, 

roteiro e exposição analisados no capítulo anterior, a dimensão de ensaio como um primeiro 

teste se faz presente, de certa forma, pois Nuno publicou o roteiro sete anos antes de realizar a 

exposição. Ensaio geral seria, assim, uma forma de pôr à prova suas ideias, através do texto 

escrito, submetendo-as à crítica antes de sua realização.  

 No entanto, é esse o ponto que me leva a questionar o que é a realização de um 

trabalho. O roteiro foi modificado para a exposição de “Ensaio sobre a dádiva” na Fundação 

Iberê Camargo, como também demonstrei no capítulo anterior. As modificações aconteceram 

para atender e valorizar características arquitetônicas do prédio da Fundação, mas também 

porque em alguns casos eram mais facilmente realizáveis textual do que filmicamente, como 

na Dádiva 1, que envolvia uma superestrutura: uma retroescavadeira, uma salina e um 

terreiro, para citar apenas os materiais de maior complexidade. 

  As mudanças não dependeram, me parece, da publicação prévia do roteiro, do ensaio, 

da “primeira tentativa”: a dimensão material do trabalho possuía outras especificidades e 

exigências que demandaram as alterações na ideia inicial. Porém, a exposição se desfez, o que 

dela restou foi um catálogo, com textos e registros fotográficos. Os filmes não foram 

divulgados pelo artista em seu site, como fez com outras obras. Portanto, a versão que poderia 

ser lida como preparatória, provisória, de “Ensaio sobre a dádiva” é justamente aquela que 

encontrou um formato mais duradouro: a publicação em livro. Penso em Adorno, na sua 

reflexão sobre o ensaio, quando diz que ele “não quer procurar o eterno no transitório, nem 

destilá-lo a partir deste, mas sim eternizar o transitório”131. Assim, o que seria o registro da 

transição de uma ideia à sua realização passa a ficar “eternizado” no livro publicado, menos 

efêmero que a exposição, com datas fixadas de início e fim, que pode ou não ser remontada.  

  Independentemente da existência ou não de uma exposição plástica ou de uma 

videoarte, o texto escrito existe e é capaz de produzir experiências por si mesmo. Na tentativa 

de entender que lugar textos assim ocupariam na literatura e na arte, poderíamos tentar 

vinculá-los à noção de paratexto, dado seu aspecto, a priori, acessório e preparatório. Em 
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Palimpsestos: a literatura de segunda mão132, Gérard Genette explica que o paratexto pode 

ser 

título, subtítulo, intertítulos, prefácios, posfácios, advertências, prólogos, etc.; notas 

marginais, de rodapé, de fim de texto; epígrafes; ilustrações; errata, orelha, capa, e 

tantos outros tipos de sinais acessórios, autógrafos ou alógrafos, que fornecem ao 

texto um aparato (variável) e por vezes um comentário, oficial ou oficioso, do qual o 

leitor, o mais purista e o menos vocacionado à erudição externa, nem sempre pode 

dispor tão facilmente como desejaria e pretende133.  

  

O paratexto seria, então, tudo aquilo está como “acessório” ao texto propriamente dito, 

sendo, para Genette, importante entrada no texto e fornecendo indicações de leitura em certos 

casos. O autor narra que Ulisses, de Joyce, antes de ser publicado em fascículos, possuía 

títulos de capítulos que remetiam à relação de cada capítulo a um episódio da Odisséia, os 

quais são retirados pelo autor quando o texto é publicado. Reconhecendo a importância dos 

intertítulos, Genette questiona se estes, retomados pelos críticos, fariam parte do texto de 

Joyce. Ele acaba apenas por afirmar que essa é uma questão “tipicamente de ordem 

paratextual. Desse ponto de vista, o ‘pré-texto’ dos rascunhos, esboços e projetos diversos, 

pode também funcionar como um paratexto […]” e complementa anunciando que é também 

possível que uma obra sirva como paratexto para outra, citando um exemplo em que a dúvida 

surgida com relação aos personagens de um livro é sanada através de outro, que o antecede, e 

que apresenta os mesmos personagens 134. 

 A partir dessas reflexões, poderíamos pensar “Ensaio sobre a dádiva” e os demais 

roteiros e projetos de Nuno Ramos como paratextos de outras obras, as “obras reais” que 

seriam os filmes e exposições de arte, pois seriam “rascunhos, esboços, projetos diversos”. 

Contudo, diferentemente do caso de Ulisses (embora também se apresente de forma 

complexa, provocando mais questões do que as respondendo), Ensaio geral não é uma versão 

descartada de um texto: o que seria apenas uma primeira tentativa ou primeira versão é o que 

Nuno publica em livro. Se esses textos ganharam ou ganharão outras versões, plásticas ou 

fílmicas, nada muda no texto verbal, já que essas versões se dão de forma independente, 

podendo até mesmo ser pensadas como traduções dos textos verbais. 

 Nesse sentido, retorno a algumas reflexões expostas por Garramuño, abordadas no 

capítulo 2, quando identifica um limite menos claro, em certas obras contemporâneas, entre o 

que seria a obra e o seu processo (ou o registro dele). Em muitas produções contemporâneas, 

                                                           
132 GENETTE, 1982; 2006 

133 Ibid., p.9 

134 Ibid., p. 10 



66 
 

o procedimento é o trabalho em si, não uma etapa para chegar a um trabalho final, acabado. A 

noção de arte e de literatura passa, assim, por um entendimento de experimentação e tentativa. 

 Em “A nova escritura” 135, César Aira identifica no procedimento a força das 

vanguardas, “o gesto entusiasmado” com que criam arte. Ele defende que “Os grandes artistas 

do século XX não são os que fizeram obra, mas aqueles que inventaram procedimentos para 

que a obra se fizesse sozinha, ou não se fizesse. Para que precisamos de obras? Quem quer 

outro romance, outro quadro, outra sinfonia? Como se já não existissem o bastante!”136. 

Contra um suposto congelamento que haveria tomado conta de um trabalho artístico 

preocupado em produzir obras capazes de atender certas expectativas vindas, segundo ele, de 

uma especialização desnecessária dos artistas, estaria o gesto entusiasmado de “repor o 

processo ali onde se havia entronizado o resultado” 137. É dessa forma que seria possível rever 

as instâncias da produção artística, já que para Aira o procedimento possibilita a comunicação 

entre as artes e também que sejam feitas por todos, e não por um grupo restrito que dominaria 

as formas preconcebidas de produção. O procedimento seria portanto uma forma de reativar 

as experiências, ou melhor, os experimentos. A intenção sendo a de que “a 'obra seja o 

procedimento para se fazer obras, sem a obra. Ou com a obra, mas só como um apêndice 

documental que sirva apenas para deduzir o processo do qual saiu138”.  

 Acho particularmente interessante a inversão proposta por Aira: a de que a obra seja 

um registro do processo e não o contrário. Desse modo, os projetos de exposição ou roteiros, 

como o de “Ensaio sobre a dádiva”, pensados por esse viés, ganham um destaque importante 

com relação as suas possíveis realizações plásticas. Nesses textos está contida uma noção de 

fazer ou de como fazer, caráter assumido pelas categorias atribuídas a eles: projeto e roteiro 

dão a ideia de serem guias, manuais de instrução por onde seguir para alcançar um objetivo. O 

que uma leitura que entenda esses textos como capazes de produzir, verbalmente, 

experiências estéticas propõe é libertá-los da ideia de que servem de guia ou, ainda, propor 

uma maneira de ler a literatura e a arte que entenda o guia ou o processo, o procedimento, 

como tanto ou mais válidos do que a “obra” em si. Se esses projetos e roteiros são 

direcionamentos, se são paratextos de outros trabalhos, não são secundários por isso. Pelo 

contrário, talvez sejam aquilo que conceda à produção artística o respiro, o “gesto 

entusiasmado”, que a faça rever suas próprias práticas ao passo que questiona as velhas 

leituras críticas.  
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 De alguma maneira, ressaltadas as diferenças críticas e estéticas, é também essa uma 

questão colocada por Nuno em seu ensaio sobre Helio Oiticica, republicado em Ensaio geral, 

intitulado “À espera de um sol interno”139. Ele observa que H.O. possuía seus próprios 

parâmetros críticos e que os escritos desenvolvidos durante seu percurso artístico  

 
constituíram um dos mais poderosos mecanismos de estruturação do trabalho – 

mimetizam-no e chegam às vezes, em especial a partir dos anos 70, a colocar-se em 

seu lugar. Parecem, ao mesmo tempo, tratar de obras já prontas e ser parte integrante 

delas, como uma poética que estivesse inteira mas que se ampliasse a cada 

descoberta, partilhando assim uma ambiguidade entre dentro e fora própria de tudo o 

que fez140. 

  

 Comparando-os às cartas de Van Gogh ao irmão, ainda que reconhecendo a diferença 

entre eles, Nuno aponta nos textos de Oiticica um duplo de sua obra. Para Ramos, é através 

desses textos que o circuito do trabalho do artista pode se completar, tornando-se presente em 

cada etapa. Assim, vê nesses textos a garantia de “continuidade” entre as obras, notando neles 

uma expansão de questões das obras plásticas, em um “círculo virtuoso que retorna a elas, 

energizando-as”141, característica que denotaria sua uma “estrutura binária” em que Nuno 

acredita se ancorar o trabalho de H.O.: a de texto e obra142.  

 A partir daí, Nuno traça um panorama próprio da obra de Oiticica, passando pelos 

trabalhos que lhe interessam e comparando-os como lhe convém. O percurso do texto é o 

percurso do pensamento de Nuno, que tenta entender como se dá esse binarismo, o qual ele 

chamará de uma duplicidade entre uma estrutura interna e externa da obra de H.O., criando 

uma ambiguidade a qual Ramos acredita ser seu “caroço poético”: “materializar a obra no 

mundo acaba por criar um refúgio dentro dele”143.  

 O trabalho de H.O. tem, como aponta Nuno, marcadamente a entrada do corpo na 

obra, o que o artista demonstrará ao longo de seu ensaio, traçando um caminho de partida do 

descolamento da pintura para a chegada às obras em que os planos da pintura são desdobrados 

em espaço real144. Em sua análise dos “Parangolés” de Oiticica, Nuno chega a dizer que, no 

caso deles, a obra plástica aparece “como resíduo de alguma coisa que está se dando em outro 

plano”145, pois, para ele, o trabalho, visto a partir do dançarino, se deslocaria do espaço onde 

acontece a dança para sua duração, o que perderíamos enquanto espectadores. O ponto de 
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vista do dançarino é, portanto, algo essencial à obra ao qual nunca teremos acesso. Como a 

experiência do bailarino que veste a capa dos “Parangolés” é pessoal e intransferível, a 

recepção da obra fica prejudicada, levando-a aos limites da incomunicabilidade. 

 As obras plásticas de Nuno Ramos e Helio Oiticica partem de lugares muito diferentes 

e também conhecem materializações muito distintas. No entanto, acho interessante pensar as 

reflexões de Nuno sobre o artista retornando-as a ele mesmo, vendo o Ensaio geral como um 

grande ensaio sobre si e a própria produção. Em H.O., ao mesmo tempo que o espectador é 

chamado, lhe é também impossibilitada a entrada na obra enquanto receptor, sendo convidado 

a também usar a capa e a ensaiar os próprios passos146 para poder acessá-la. 

  Em Nuno, embora o papel do espectador ainda exija menos do corpo do que nos 

trabalhos de Helio, é também solicitada sua participação para que as obras se deem, seja 

penetrando suas imensas instalações ou estabelecendo outros modos de leitura para seus 

livros. Ao enxergar a obra de Helio como resíduo de uma experiência inacessível, 

encontrando também nos textos escritos possibilidades de expansão dessas etapas da obra 

plástica, Ramos reflete sobre modos de fazer arte que incluem o deslocamento da potência dos 

trabalhos a outros lugares que não são a obra propriamente dita (ou a aquilo que 

habitualmente entendemos como tal). É, para mim, a noção de obra que ele coloca em 

questão.  

 De uma maneira bastante distinta, acredito que esse deslocamento também seja 

provocado por Nuno em sua obra quando publica roteiros e projetos de exposição, como 

defendi anteriormente. Parece-me que isso se evidencia ainda mais – ou pelo menos torna-se 

mais visível – em casos em que esses projetos não se tornaram obras plásticas, sobretudo em 

alguns projetos de site specific contidos no livro. “Duas velas” 147, por exemplo, é um projeto 

de arte pública que deveria acontecer às margens do Rio Guaíba, em Porto Alegre, para a 

Bienal do Mercosul de 2005. O texto, o qual abre o livro, contém a descrição da obra, a qual 

deveria contar com duas torres de 40 e 35 metros, que utilizariam estruturas de telefonia 

celular, e as imagens de uma maquete eletrônica, feita a partir das características geográficas 

do lugar, a qual demonstra visualmente como e onde deveria se localizar a obra. O texto 

explica como ela funcionaria e a origem de seu título, mas não revela o motivo pelo qual não 

aconteceu a realização plástica. A última das imagens do projeto é uma foto do local onde se 

daria o trabalho plástico, modificada graficamente para a inclusão de uma das torres, em 

direção da qual caminha um homem, de costas, que parece ser Nuno Ramos. À imagem segue 
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a seção que inaugura o livro “A terra [Literatura, canção]”. O projeto é, portanto, uma espécie 

de epígrafe, por se encontrar fora de todas as seções. 

 É curiosa a escolha de abrir com ele o livro, mas também, me parece, bastante 

significativa: Nuno traça um percurso tortuoso em Ensaio geral, por entre ideias, projetos, 

memórias e reflexões que buscam reverem-se e revê-lo como artista. Em alguns trabalhos isso 

ocorre a partir de seu primeiro – e em muitos casos, talvez único – contato com o público 

leitor/espectador, em outros, pela republicação de um texto ou pela publicação do registro de 

um trabalho já conhecido do público, com a intenção de que estabeleçam novas conexões, 

possibilitadas pelo contato entre os textos, que atualizem e ampliem suas possibilidades de 

leitura. A imagem é, portanto, representativa dessa busca, ao passo que reconhece as 

impossibilidades e desvios do caminho traçado. Ao iniciar o livro com “Duas Velas” é como 

se Nuno “dissesse a que veio”, ao assumir a falha não como limitação, mas como potência 

artística. Se o projeto não serviu como arte pública, pode muito bem existir verbal e 

graficamente em Ensaio geral. 

 A aposta na transformação de algo que seria concebido como erro ou fracasso em 

trabalho artístico está no cerne do envolvimento de Nuno Ramos com as artes visuais. Em 

entrevista à revista Select148, conta que embora tivesse começado na literatura, introduzido por 

seu pai, professor da disciplina na USP, foi alguma espécie de estranhamento com relação a 

ela que o levou às artes plásticas: 

Leio muito mais do que eu entendo, tenho uma reflexão muito fraca. Alguma coisa 

aconteceu na minha ligação com o texto que me deixou meio em crise, porque 

escrevia sobre coisas que não sabia do que estava tratando, daí parti para as artes 

plásticas. Artistas como Herberto Helder, Jorge de Lima, Murilo Mendes, têm uma 

sabedoria do sentido do tempo muito mais rigorosa, e eu tenho um pouco de medo 

disso. Como sempre gostei da matéria – que não mente: ela cai –, busco o real. 

Então essa coisa muito abstrata, feita de vento, que a palavra tem, nunca me atraiu: 

eu busco a materialidade, a coisa física – por pior que seja o resultado. Sempre 

gostei disso em artes plásticas, o corpo da tinta. Comecei tarde nas artes plásticas, 

aos 22 anos, muito mais tarde do que na literatura. Aliás, eu tenho alguma técnica 

como escritor, mas muito pouca como artista plástico. Não sei desenhar, não sei 

pintar, não sei fazer nada.  

 

 O ingresso nas artes visuais vem pela via do desconforto, pelo confronto com a falta 

de técnica, de conhecimento específico da área, o qual também é colocado em questão no 

momento em que assume essa lacuna sendo um dos artistas visuais contemporâneos de maior 

reconhecimento no Brasil. A concepção de arte expressa por Nuno na entrevista, a qual lida 

com um protagonismo da matéria e a perseguição do “real”, “por pior que seja o resultado”, 

me faz retornar à noção de arte como experimento, trazida nas reflexões iniciais sobre o 
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ensaio. Lidando com os materiais, permitindo-se manejá-los sem técnica (assim como se 

permite falar sobre assuntos em que não é “remotamente especialista”149 em Ensaio geral), 

Nuno prioriza o processo, não o resultado.  

 Em outra entrevista, no programa Roda Viva150, o artista fala também sobre a absoluta 

falta de técnica nas artes visuais, vendo-a como uma limitação a qual, se pudesse, sanaria. 

Porém, chega à conclusão de que 

toda arte é uma espécie de conversão do defeito em linguagem. Acho que não há 

arte que não tenha um pouco disso, do artista tornar aquilo que é particular nele, que 

é uma deficiência, que é um não-saber, em alguma coisa que, de repente, sabe mais 

do que aqueles que sabiam antes dele. Nesse sentido, talvez essas limitações sejam 

coisas que eu possa usar naquilo faço151. 

  

 À ideia de que a produção artística não estaria necessariamente ligada ao domínio de 

saberes especializados se une, assim, a noção de experimentação, de se criar linguagens e 

procedimentos partindo da “conversão do defeito em linguagem”. Daí passar de uma 

linguagem a outra, de um material a outro, de um gênero a outro, mesmo sem possuir os 

recursos tradicionalmente atribuídos a eles. Daí, também, iniciar um livro com as imagens de 

um projeto que “não deu certo”, nos fazendo repensar justamente essa noção, daquilo que 

seria “dar certo”, pois a maquete visual proposta à Bienal do Mercosul, se não resultou em um 

trabalho de arte pública, pode tornar-se objeto verbal/visual de Ensaio geral: o defeito 

convertido em linguagem.  

 Há outros casos parecidos, todos projetos de arte pública como “Duas Velas”, reunidos 

na seção “É isto um homem? [A coisa pública]”. “El Olimpo”152 é um projeto selecionado no 

concurso “Escultura y Memoria” (1999-2000), o qual visava homenagear as pessoas mortas e 

desaparecidas em virtude da repressão da ditadura militar argentina. Junto de outros onze 

projetos escolhidos, “El Olimpo” deveria ser construído no Parque de la Memoria, às margens 

do rio de la Plata, em Buenos Aires. 

  O projeto apresentado no livro é composto por uma maquete gráfica, fotos, uma 

planta e um texto escrito, em que o autor explica a concepção do projeto, narrando o processo 

e fornecendo alguns dados sobre a ditadura argentina. O título refere-se ao “nome irônico, 

dado pela própria polícia, a um dos maiores Centros Clandestinos de Detenção (CCDs), que 
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proliferaram às centenas durante a ditadura argentina” 153. O autor explica que os CCDs eram 

locais tanto de origem militar, como quartéis e cadeias, quanto civil, como galpões, casas 

alugadas, entre outros, nos quais milhares de pessoas foram torturadas e mortas.  

 Assim o artista descreve o trabalho: 

 

Ele foi pensado a partir de dois princípios: a) a duplicação, em escala um para um, 

de parte do edifício onde “El Olimpo” funcionava; b) a inversão entre os elementos 

transparentes e os elementos opacos desta construção. A ideia é que tudo o que 

estava oculto no CCD se torne visível e as poucas passagens, frestas, vãos do 

edifício original se tornem opacas e impeçam a passagem. Assim, paredes, telhado e 

chão do edifício original serão reconstruídos em vidro; janelas, portas, umbrais, 

respiradouros serão fechados com lajes de granito preto polidas, de memória 

tumular. O resultado será uma glass-house com lajes enfileiradas em série ou 

suspensas, espécie de labirinto transparente que o espectador poderá penetrar e 

percorrer154.  

 

 Nuno narra como chegou a essa ideia, partindo da descrição dos CCDs realizada de 

memória pelos presos e publicada no “Relatório Sábato” e também a visita que fez aos 

prédios que pensava adotar como modelo. A construção de seu “El Olimpo”, contudo, foi 

suspensa durante a crise econômica argentina de 2001 e não mais retomada. 

 O projeto que segue a “El Olimpo”, em Ensaio geral, é “Parque das Empenas”155, 

proposto à prefeitura de Barra Mansa, Rio de Janeiro, em 1999, que deveria utilizar um 

conjunto de casas abandonadas da zona rural, à margem da rodovia Presidente Dutra, 

inserindo em cada uma delas uma “lâmina desmesurada”, constituída por vários materiais. Ao 

texto verbal, também se juntam imagens fotográficas do local e projetos arquitetônicos. As 

casas se transformariam em um centro de convivência e espaço para lazer da população local. 

Nuno Ramos explica, ao final do texto, que o projeto estava se estruturando quando o dono 

das terras faleceu e as mesmas não foram vendidas pelos herdeiros156.  

 Por fim, entre os projetos de arte pública, está “As vezes”157, proposto em 2001 à 

prefeitura de Porto Alegre, o qual seria uma instalação provisória na Capela Martin Luther 

King, localizada no bairro Higienópolis. Nuno explica que: “A ideia seria duplicar 

minuciosamente o espaço da capela, criando uma maquete um pouco menor do que o edifício 

original. Assim, ao entrar, o espectador encontraria novamente, quase do mesmo tamanho, o 

espaço e os materiais que acabou de deixar para trás” 158. Ao pequeno texto verbal explicativo 
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juntam-se imagens virtuais do projeto da capela e também uma fotografia do edifício original. 

O artista finaliza o texto contando que “depois de muita negociação, e do consentimento da 

direção da capela, o trabalho não saiu por falta de verba”. “As vezes” é o único caso em que o 

projeto publicado é uma segunda versão. O autor explica em nota que o trabalho “As vezes – 

primeira versão” foi construído a partir das mesmas ideias na galeria da Faculdade de Artes de 

Vitória (ES), em 1996.  

 Talvez esse detalhe torne ainda mais interessante a publicação desses projetos: “As 

vezes”, em uma das versões, obteve uma realização material, foi um projeto “bem-sucedido”, 

no sentido atribuído normalmente ao que seria a realização de um projeto: tornar-se outra 

coisa, muitas vezes material, física. Entretanto, o artista decide mesmo assim publicar a 

segunda versão, a qual, por empecilhos exteriores a ela, não foi concretizada materialmente na 

capela escolhida. É um gesto, portanto, que reafirma a autonomia dos projetos com relação 

aos trabalhos plásticos. 

 Além da não realização plástica desses projetos, cuja publicação coloca em evidência 

o processo, em detrimento do resultado, como defendido anteriormente, outra característica 

que os quatro textos partilham é a categoria a eles atribuída: projeto de arte pública. Com a 

exceção de “Duas Velas”, todos se encontram, como mencionado, na seção “É isto um 

homem?”, que tem por subtítulo “a coisa pública”. Chamam a atenção dois elementos deste 

título: a relação entre o público e a violência orquestrada pelo Estado, presente na citação de 

Primo Levi, e a relação entre a não execução dos projetos e a burocracia estatal. 

 Nuno inaugura a seção com um projeto de exposição homônimo, no qual uma vitrine 

fechada é composta por uma cadeira de madeira com um tijolo no assento em uma das 

extremidades, e por uma caixa de som na outra, com o falante voltado para a cadeira. O som é 

abafado pelo vidro. Há um aparelho de som do lado de fora da vitrine no qual um trecho do 

livro de Primo Levi deve ser reproduzido em loopingem português e nas diversas línguas 

mencionadas no fragmento159.  

 O projeto “É isto um homem?” é seguido de “El Olimpo”, ambos partindo do terror da 

repressão e das mortes executadas pelo Estado, no primeiro caso da Alemanha nazista e, no 

segundo, da Argentina ditatorial. São, dessa maneira, trabalhos que lidam com a coisa pública 

(como diz o subtítulo) como uma máquina capaz de planejar e realizar, de forma bastante 

eficaz, a execução em massa de milhares de pessoas. Essa organização dá lugar, nos projetos 

que seguem no livro, citados anteriormente, e até mesmo no próprio “El Olimpo”, a uma ideia 
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de máquina estatal que esbarra na burocracia (também violenta) e não é capaz de levar a cabo 

os projetos a que se propõe. Estão ressaltados esses elementos em todos os projetos citados 

(exceto em “Duas Velas”, cujo motivo da não realização plástica não é apontado) através de 

explicações do artista que elucidam os motivos pelos quais os trabalhos não foram executados 

plasticamente, sempre elencando razões, de certa forma, exteriores à linguagem estética, mas 

que a configuram por serem a materialidade que possibilitaria sua realização plástica. 

Há projetos de exposição no livro que também não conheceram, até o momento, uma 

tradução plástica. Contudo, é curioso que todos aqueles cuja categoria é de “arte pública” 

sejam marcados por empecilhos e contratempos, explicitados pelo autor, enquanto os demais 

projetos não. De alguma forma, me parece que Nuno traz com isso a noção de que a coisa 

pública não consegue ou não tem interesse em desenvolver seus projetos de arte, dificultados 

ou impedidos pela burocracia, em contraponto a uma impecável organização de seu aparato 

repressor. 

Voltamos aqui à reflexão de Nuno sobre o contexto em que vive, trazida algumas 

páginas atrás. É em um Brasil não formado, em que as conquistas não se fixam e no qual 

“tudo ainda está por ser feito”, gerando, segundo ele, ao mesmo tempo entusiasmo e 

cansaço160, que essas obras se dão e não se dão. A partir de um sentimento de que “a pedra 

que arrastamos não descansará jamais no alto da montanha” 161, o artista busca manter seu 

trabalho em latência, em constante formação, “pronto para direcionar-se para sentidos quase 

opostos”, de forma a mimetizar esteticamente o contexto em que nasce sua obra162.  

As características que perpassam seu trabalho artístico, seja como escritor, artista 

visual, roteirista ou compositor, são, assim, encontráveis em um Brasil, para Nuno, ainda 

vacilante, pouco constituído, marcado pela perda de conquistas. Acredito poder complementá-

lo, a partir de suas falas e também da leitura de “El Olimpo”, que essas perdas seriam 

advindas de uma história recente de país em que a democracia parece nunca conseguir se 

firmar, sempre em risco e oscilante. Daí a coisa pública, sempre por fazer-se, e a dificuldade 

em dar conta de seus artistas e projetos de arte. Mas daí também, dada a busca de uma estética 

que dialogue com esse contexto, a “conversão do defeito em linguagem”, efetuada pela 

publicação dos projetos no livro. 

A concepção de Brasil apresentada pelo artista e as maneiras pelas quais ela poderia ser 

transformada em linguagem não é apenas exposta no prefácio ou em seus projetos de arte, 
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mas também figura alguns de seus ensaios, como é o caso de “A noiva desnudada [o teatro de 

Nelson Rodrigues]”. Nuno vê, no trabalho de Nelson, uma mimetização de características 

antagônicas do Estado Novo brasileiro, o qual, segundo ele, “praticamente fundou a sociedade 

brasileira, determinando seus direitos e papéis, ao mesmo tempo em que a traiu com seu 

autoritarismo e violência” 163. De forma similar às reflexões expostas no prefácio de Ensaio 

geral, Nuno encontra na obra do escritor um “’país do futuro’ [que] deixa sempre para trás 

alguma coisa que retorna, que retornará” 164. Nuno percebe em Nelson uma fixação pelo 

arcaico, afirmando que o escritor fala em nome de um país que “não é aquele que se procura, 

mas o que não se deixa ir – aquele que ao ser esquecido volta para assombrar” 165. 

Para Nuno, as contradições da sociedade brasileira formarão, na obra de Nelson, uma 

tensão entre o moderno e o arcaico. O primeiro seria marcado pela “originalidade 

extraordinária de seu texto [...]; a concretude e imediatez dos temas e das personagens; a 

liberdade e a radicalidade dos procedimentos cênicos; a desmistificação de assuntos 

intocáveis; a conversão da hipocrisia social brasileira em matéria cênica” 166. Já o segundo 

aspecto viria da percepção de uma afirmação do preconceito, pois Nuno enxerga nos 

procedimentos modernos elencados um movimento de “olhar para trás” 167. Para ele, essa 

ambiguidade é o “coração poético” da obra de Nelson, o que “desdobra-se num complexo 

sistema de dicotomias entre as personagens e no interior delas” 168. 

Nuno lê as personagens de Nelson como incapazes de interiorizarem as transformações 

por que passam, segundo ele, transformações drásticas, pois como em Nelson “há um número 

fixo de papéis, de características humanas” 169, os enredos giram em torno da mobilidade das 

personagens de um estereótipo a outro. Contudo, são essas “personagens rasas” 170, “de pouca 

espessura, e que não ganham densidade ao longo da peça” 171 que, apesar de seu moralismo, 

trazem o aspecto moderno à obra de Nelson Rodrigues, dada a dinâmica possibilitada por sua 

mobilidade, criando um teatro “onde os meios e os conteúdos equivalem-se, trocando 

constantemente de lugar” 172. 
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A forma do teatro de Nelson viria do salto do geral ao particular sem a construção de 

uma passagem entre esses dois momentos. Para Nuno é como se o “dramalhão” do conteúdo 

se exteriorizasse e chegasse aos recursos teatrais, traçando com isso ao mesmo tempo uma 

distância e aproximação do enredo por parte do espectador, chegando a formulação de que “ a 

ambivalência que procurei assinalar entre o arcaico e o moderno e entre o público e o familiar 

se desdobra assim numa ambivalência entre forma e conteúdo” 173 e de que “a mímese 

imperfeita entre entrecho e recurso cênico faz a originalidade de seu teatro e abre seu mundo 

fechado, endogâmico, à relação e à ambivalência”. De certa maneira, as características 

identificadas pelo artista em seu ensaio não se distanciam de sua própria concepção de arte, a 

qual, de algum modo, estaria sempre buscando transformar o defeito em linguagem. No caso 

de Nelson Rodrigues, isso se daria na contradição entre o arcaísmo e superficialidade da 

construção das personagens e a estrutura inovadora da montagem cênica. O aspecto moderno 

em Nelson não viria, portanto, de suas posturas e reflexões, mas justamente do defeito. 

Em um artigo intitulado “Nelson Rodrigues e o Rio de Janeiro: memórias de um 

passional” 174, Ângela Maria Dias apresenta os personagens de Nelson como homens comuns 

cujo envolvimento em melodramas seria uma “chave kitsch, ou ainda pornográfica e/ou 

escatológica” 175 de base para a construção moral da vida, a qual seria inerente à obra. A 

ensaísta explica que “a rigidez mecânica de seus personagens, capazes de exacerbar manias 

ou tolas idiossincrasias em obstinações e paroxismos” e “a propensão à mistura dos 

componentes passionais ou melodramáticos ao tom humorístico” são traços marcantes 

formadores do estilo de Nelson, ou seja, não são falhas de construção, mas as alegorias que 

permitem tratar dos “assuntos intocáveis” e da “hipocrisia da sociedade brasileira”, apontados 

por Nuno.  

Dias não deixa, contudo, de assinalar um aspecto contraditório em Nelson Rodrigues: 

sua postura política, a favor do regime militar, mas também vítima dele, traço presente em 

suas crônicas. No entanto, a ambivalência presente na obra do escritor se dá em contradições 

morais, como o apoio ao regime militar e o pedido de anistia do filho, pelo regime preso e 

torturado176. Assim, na leitura de Dias, os contrastes morais não seriam responsáveis por uma 

ambiguidade entre conteúdo e entrecho, como em Nuno. Pelo contrário, seria a alegoria do 

conteúdo uma característica formal e refletida do estilo do autor. 
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 Entretanto, as duas leituras partilham a constatação de uma contradição fortemente 

marcada na obra de Nelson Rodrigues, fruto de um país permeado por ambivalências e 

dissonâncias. Através da obra de Nelson Rodrigues, Nuno Ramos configura uma visão de país 

e da arte que nele se faz, que se consuma na transformação da adversidade e do inacabado em 

linguagem estética. Aquilo que dificulta a vida pública e mantém desigualdades não seria, 

para o artista, uma limitação, mas uma potência artística. Ou melhor, a limitação seria 

justamente material para a produção de arte eo elemento capaz de melhor denunciar as 

limitações da vida social e política. 

 Esse Brasil inacabado, construtor de sua linguagem estética, é matéria prima profícua 

de que parte para pensar outros temas, ou, o lugar aonde chega quando reflete sobre outros 

temas. Além do texto sobre o teatro de Nelson Rodrigues, gostaria de citar, para finalizar, o 

curto ensaio da seção “Os suplicantes [esportes, futebol]”, intitulado “Artistas da fome” 177, 

em referência a um conto de Kafka cujo personagem busca bater o recorde de tempo em 

jejum, propondo uma inversão na qual “o fracasso leva o artista-atleta ao recorde” 178. Nuno 

relaciona o enredo a uma realidade brasileira de atletas amadores, “atletas da fome”, “que não 

alcançam o pódio, que não alcançam índices olímpicos, que não são gênios nem têm acesso 

aos treinamentos (e, muitas vezes, aos estimulantes químicos) que cercam os competidores de 

verdade” 179. 

 Ao passo que questiona como será treinar em péssimas condições, sabendo que a 

vitória não será possível, Nuno também defende o amadorismo como o lugar onde o “esporte 

ainda é possível” 180, livre das amarras do vencer e do perder, para ele únicas possibilidades 

de um profissional, livre do excesso da especialização, delineado no corpo de diversos atletas 

na “disfunção entre membro e músculos” 181 resultantes do doping. Ao atleta amador está 

reservado “um número enorme de coisas – até mesmo gostar do que faz, mais do que de seus 

índices” 182.  

 Mais uma vez, o artista encontra no contratempo e na ideia de “tudo está por ser feito” 

o entusiasmo, ainda que admita o cansaço provocado por essa realidade. Isso passa por um 

não domínio da técnica, de um fazer arte (ou esporte) que escapa às mãos de quem a produz e 

é justamente aí que apresenta sua potência criadora. No programa Roda Viva, Nuno também 
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fornece sua definição do termo “amador”: “amador, para mim, é o cara que não sabe o quanto 

ele vale. Quero dizer, o valor não está feito, o jogo social ainda não deu seu valor, e isso, em 

termos de arte, é muito rico, é uma oportunidade. Sei que isso é poético”183. 

Em Nelson, a precariedade das personagens se transforma em linguagem cênica; nos 

atletas brasileiros privados das condições necessárias de treino, a possibilidade de 

aprendizagem e encantamento pelo esporte; em Nuno, isso se apresenta em inúmeros 

trabalhos inacabados, deslizantes, enfim, miméticos de uma realidade “que não se fixa”. A 

concepção de arte a partir do teste e do erro, a inserção do artista brasileiro em lugares nos 

quais não possuía técnica alguma, carrega a rejeição à especialização em demasia, aspecto 

responsável, segundo Aira, por uma espécie de congelamento na produção artística e crítica, 

como tratado anteriormente. Tanto Aira quanto Nuno buscam um “gesto entusiasmado”, que 

traga de volta às artes o fôlego da experimentação, do teste, do procedimento.  

 Para Nuno Ramos, isso se dá em meio a uma série de contradições, apontadas em 

temas diversos, mas também em sua própria linguagem estética. Ainda no programa Roda 

Viva, fará uma afirmação parecida com aquela trazida no prefácio a Ensaio geral: 

 

O Brasil tem um tema muito forte que é o do não formado, quero dizer, o nosso 

meio não é bem constituído em nenhum sentido, no político, etc. Talvez a única 

coisa realmente constituída entre nós é a injustiça social, essa sim, permanente, 

arraigada e fixa. Mas a aparência da nossa vida é uma aparência de destroço, de 

mudança muito forte, de perda de conquistas muito grande. E nesses vazios há muita 

coisa a fazer. Acho que o sentimento de que tudo está por fazer ainda é vivo aqui 

“184. 

 

A leitura traçada por Nuno de um Brasil permeado por desigualdades e contradições, as 

quais seriam motores de um fazer poético, é, também, ela mesma marcada por uma 

ambiguidade, presente na noção de que “tudo está por fazer”. Ou seja, de alguma forma, de 

que há um ideal a ser alcançado, um resultado esperado de uma noção de país à qual nunca 

conseguiremos chegar, capaz de transformar, portanto, essa dificuldade em linguagem 

estética.  

Se por um lado, o artista afirma a mobilidade através de um trabalho artístico que não 

seca, não acaba, por outro, é com certo cansaço que fala de uma “realidade que não se fixa”. 

De alguma maneira, o artista parece esperar o momento em que o nosso meio passe a ser mais 

constituído. Enquanto não acontece, isso se transforma em método de trabalho e estilo 

                                                           
183 Roda Viva, 2012 

184 Roda Viva, 2012 
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poético, de alguma forma propondo a arte como um constante ensaio, teste, à espera que “a 

pedra que arrastamos” 185 descanse, finalmente, no alto da montanha. 

Entendo suas afirmações sobre a perda de conquistas quando penso nossa jovem 

democracia em constante ameaça: é a eterna busca por direitos sociais que parece nunca se 

consolidar que está por trás da fala de Nuno, inquieto com uma realidade social cujo único 

valor “permanente, arraigado e fixo” é a injustiça social.  

No entanto, no que tange às artes e sua recepção, sobretudo se volto às reflexões sobre 

a relação entre o erro e a “coisa pública”, me pergunto se não há implicada em sua fala uma 

busca por um ideal exterior à nossa realidade, como se “tudo aquilo que ainda está por ser 

feito” fosse, de algum modo, um caminho em direção a uma ideia de desenvolvimento 

baseada em outros contextos, de produção e recepção nas artes. Essa dúvida, porém, se não é 

sanada pelas falas do artista sobre a realidade brasileira, é contemplada por um fazer artístico 

e crítico que se dá na, sobre e para o contexto brasileiro e latino-americano, não os 

negligenciando, mas justamente neles encontrando a força e o entusiasmo pretendidos para a 

criação e a prática ensaística. 

João Barrento dirá que o ensaio é “aventura em terreno movediço, exercício de pensar, 

vacilante, oscilante (mas essa não é sua fraqueza, é a sua força)”186. É em um terreno 

movediço que se dá a obra artística e crítica de Nuno Ramos, tanto no contexto como na 

forma. Em um caminho oscilante, na tentativa de “apanhar destroços no ar, antes que se 

despedacem completamente”187, o artista propõe um trabalho formado de e para os destroços, 

encontrando no ensaio, no teste e no erro materiais para fazer arte, para fazer crítica e inventar 

o mundo. 

 

 

 

 

  

                                                           
185 RAMOS, op. cit., p. 12 

186 BARRENTO, op. cit., p. 22 

187 RAMOS, op. cit., p.14 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Permeada por uma série de contradições, a obra de Nuno Ramos não parece querer se 

acomodar nem mesmo no lugar do amorfo ou do inespecífico. Se podemos pensá-la a partir 

de reflexões contemporâneas que propõem abordagens da literatura atentas ao impróprio, ao 

inclassificável e a um certo desfazimento da literatura como instituição autônoma e criadora 

de seus próprios parâmetros de análise, não é de maneira confortável que o fazemos.  

 Como tentei demonstrar, Nuno mexe com os gêneros e as instâncias artísticas, de certo 

modo, respeitando os limites por eles preestabelecidos. Em contrapartida, não seria também 

cômoda uma análise de sua obra que levasse apenas esse “respeito” em conta e o 

categorizasse a partir dele. Inserido em um contexto em que procedimentos de hibridação 

ganham cada vez mais espaço na produção artística e crítica, Nuno Ramos complexifica a 

questão ao produzir objetos artísticos nos quais diferentes materiais ou linguagens parecem 

brigar para manterem-se intactos, enquanto o contato forçado os obriga a dividirem um 

mesmo espaço – muitas vezes, tradicional, como a tela de um quadro ou as páginas de um 

livro – ao mesmo tempo em que organiza suas produções em categorias discerníveis e não 

apresenta como intenção a ruptura dos gêneros artísticos.   

 Contudo, é inegável a contaminação de um código em outro, seja na forte presença da 

matéria nos textos verbais, nos contos e poemas, nos projetos e roteiros publicados, seja na 

linguagem explorada em suas exposições e instalações de arte, em textos poéticos utilizados 

como material sonoro, como em “Monólogo para um cachorro morto”, para citar apenas um 

exemplo. Em Nuno, com maior profundidade, mas também em outras produções 

contemporâneas, pude perceber que alguns dos procedimentos que admirava nas artes já eram 

também explorados na literatura, como a colagem, a incorporação de outras linguagens ou o 

acompanhamento de um processo, em muitos casos tomando o lugar do resultado.  

 Esses procedimentos, identificados nos textos de Ensaio geral trazidos neste estudo, 

ao esticarem ou borrarem as linhas que demarcam os limites do literário, colocam em questão 

a literatura como instituição autônoma, portanto, fechada e autodefinidora de suas práticas. 

Ao assumir o erro como possibilidade poética e o teste no lugar do resultado, a literatura se 

abre para o mundo, para mais possibilidades de fazer, para que mais pessoas dela se 

apropriem.  

 Ainda que não veja nas obras de Nuno Ramos um diálogo tão mais aberto com público 

não especialista, embora suscitem debates na grande mídia, acredito que as reflexões críticas 
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produzidas por elas possam proporcionar outras abordagens dos textos literários e a 

possibilidade de que teoria e crítica literárias voltem o olhar às próprias práticas 

institucionalizadas. Se isso não desfaz a separação entre áreas, entre “artes” e entre obras e 

público, me parece que, ampliando o cenário de produção e recepção de objetos artísticos, 

essas distâncias se encurtam.  

 Assim como os objetos estudados, esta pesquisa não se pretende material acabado, 

deslizando entre conceitos, reflexões e questionamentos, e desejando não encontrar respostas 

e resultados, mas ampliar as perguntas concernentes à produção, recepção, crítica e autonomia 

no contexto da arte contemporânea. 
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