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 Há, na fala e nas discussões acadêmicas, hoje, seja na mídia, ou em colóquios de 

grupos de pesquisa, ou em cursos stricto sensu específicos sobre estudos de literatura ou 

ainda em publicações da crítica literária, organizadas ou de autoria única, um mote 

constante, uma nódoa que parece não querer passar o pano: prolongar a polêmica sobre 

a “agonia” da literatura.  Aquilo que Leyla Perrone-Moisés chamou de “O longo adeus à 

literatura”, em seu artigo publicado no Caderno “Ilustríssima”, da Folha de São Paulo, 

de 10/07/2011. É sobre sua resenha, meu primeiro foco de discussão nesta fala. 

Começando seu artigo com a provocante afirmação “A literatura acabou” (Idem) 

provoca-nos a refletir sobre o que foi anunciado há mais de um século, segundo a 

mesma autora, e “tem sido repetido desde então, com uma insistência cansativa” (Idem). 

Mais de um século? É. O século XIX deve ser a âncora solta das amarras para que 

iniciemos alguma reflexão sobre a crise da literatura hoje. Foi Rimbaud, talvez, o 

primeiro escritor a anunciar, em 1879, em revelação ao amigo Delahaye o seguinte: 

“Não me interesso mais por isso”. E quando disse “Isso”, se referia à poesia, se referia à 

literatura.   

 Ao longo do século 20, grandes teóricos falaram do fim da literatura. Valéry 

declarou o fim do romance quando disse que não se podia mais escrever "A marquesa 

saiu às cinco horas". Sartre, em 1948, terminava seu "O Que É a Literatura?" com uma 

advertência: "Nada nos garante que a literatura seja imortal [...] O mundo pode muito 

bem passar sem a literatura. Mas pode passar ainda melhor sem o homem". Maurice 

Blanchot mergulhou a fundo na questão e concluiu, em 1959: "A literatura vai em 

direção a ela mesma, em direção à sua essência, que é o desaparecimento". E Roland 

Barthes, em seu último curso, de 1979, lamentava: "Algo ronda a nossa história: a morte 

da literatura".  



Se fizermos um levantamento, os títulos de vários ensaios editados na última 

década falam por si: "Os Fins da Literatura" (B. Levinson, 2001); "O Último Escritor" e 

"Desencanto da Literatura" (R. Millet, 2005 e 2007); "O Adeus à Literatura. História de 

uma Desvalorização, do Século 18 ao 20" (W. Marx, 2005); "O Último Leitor" (R. 

Piglia, 2006); "O Silêncio dos Livros" (G. Steiner, 2006); "Literatura para Quê?" (A. 

Compagnon, 2007); "A Literatura em Perigo" (T. Todorov, 2007). No Brasil, vários 

críticos discutem e publicam sobre o assunto. 

Teoricamente, quero refletir sobre o que teria levado ao impasse a produção literária 

contemporânea, o impasse sobre o qual, no entender de Maria da Glória Bordini (2007, 

p. 58), é necessário pontuarmos mais criteriosa e criticamente, pois essa crise se instaura 

na Europa, nos Estados Unidos, nos países recém-colonizados da África, na Ásia e no 

Oriente.  

Se olharmos para o Brasil, e isso é o que mais me interessa, a autora (op. cit.) afirma 

que “a literatura, recentemente, tem caminhado a passos rápidos para o anódino.” 

Sustenta seu raciocínio afirmando que “A desertificação do ímpeto criativo, no campo 

da literatura brasileira, parece acompanhar a situação de permanente crise do país.” 

(Idem, ibidem)  

Enriquecendo essa discussão, Lucia Helena, em seu Ficções do Desassossego, no 

capítulo intitulado “A Literatura como passagem” (2010, p.170), vale-se de uma 

profunda reflexão sobre “a construção do pensamento trágico e o surgimento da razão 

no mundo clássico“, para trabalhar o conceito de ficção do desassossego, denominação 

que dá às “narrativas sobre o processo social de crise, aquele que compreende as últimas 

décadas do século XX e o início do século XXI.” (Idem, ibidem)  

Em um debate recente com a crítica Beatriz Resende, organizado pelo Instituto 

Moreira Salles, o pesquisador Alcir Pécora foi radical ao afirmar que tinha uma 

“impressão de que o campo literário se encontra hoje numa situação de crise, observável 

pela relativa perda da capacidade cultural da literatura de se mostrar relevante, não 

apenas para mim, mas para muitos que estão comprometidos com a cultura” (Pécora, 

2011) e explicou: “como se alguma coisa se introduzisse nela (sem eventos violentos) e 

a tornasse inofensiva, doméstica. Um vírus de irrelevância, por assim dizer.” (Idem, 

ibidem) 



O tema desta minha fala, conforme desenvolvimento dos conceitos e ideias a seguir, 

tem como justificativa e contribuição acadêmica: há, nesse lugar de crise da expressão 

na literatura contemporânea brasileira, ao tentar formular, em diferentes ordens de 

argumentos, um dialogismo Bakhtiniano com o que considero uma “literatura do 

‘fora’”, dialogando com Michel Foucault, e que é representada, como corpus nesta fala, 

pelo romance-ensaio Ó, de Numo Ramos (2010), um dos livros mais instigantes desse 

nosso tempo, principalmente, porque enfrenta tragicamente a questão da decepção dos 

mitos e, especialmente, a lógica da falência que instaura a linguagem. Ó presta-se, com 

efeito, entre as produções contemporâneas no Brasil, ao exercício da crítica literária 

como diálogo e reflexão ético-política sobre o espaço ocupado hoje pela literatura. 

Defendo também, a obra Ó, como um romance trágico, de vida e de morte, constituído 

por uma poética da negatividade, no conceito de Ricardo Piglia. (apud AVELAR, 2010) 

A fim de fazer um levantamento da crítica e da produção crítico-historiográfica que 

pensa a crise, além dos autores abordados no início desta fala, há vários conceitos 

presentes em Literatura, intelectuais e a crise da cultura (HELENA, 2007), cujos 

artigos “examinam influências e práticas de linguagem da literatura” e “partem das 

ligações entre a atividade literária, as funções do intelectual e o panorama da atual crise 

social, decorrente das formas contemporâneas de reprodução do capitalismo e dos 

efeitos da globalização.” (Idem, texto de orelha).  

Além, há Contemporâneos, de Beatriz Rezende (2009), Novas Leituras da Ficção 

Brasileira Contemporânea (PEREIRA, 2011) e Ficção Brasileira Contemporânea, de 

Karl Eric Schøllhammer (2010), que “resolveu encarar o tema espinhoso da "ficção 

brasileira contemporânea". Começa com a típica pergunta acadêmica "Que significa 

literatura contemporânea?", o volume é bem relevante no seu trato com a matéria, 

principalmente quando entra no assunto (a partir do segundo capítulo). Schøllhammer  

coloca os pingos nos "is", quando, por exemplo, afirma: "Inicialmente, a 'Geração 90' 

foi um golpe publicitário muito bem armado"; e "Olhando mais de perto, entretanto, é 

difícil encontrar semelhanças reais entre os participantes". E no capítulo dedicado ao 

"mercado": "Apesar da modernização do mercado editorial, sua realidade econômica é 

crítica.”  

Estas escolhas se explicam porque dão, inegavelmente, suporte teórico a esta 

discussão, delimitando-a a investigar o acento da literatura contemporânea hoje, que não 



está somente na força do fragmento, mas também atualiza a interrogação sobre uma 

outra “subjetividade”, ou “não-subjetividade”, fundamental para situar o lugar em que a 

literatura re-propõe a pergunta existencial de cada tempo, descrevendo, assim, um 

sujeito que se disfarça atrás de uma máscara mortuária, ultimato da máscara trágica e 

que perdeu o uso da razão, uma vez que deixou de buscar ou de indicar uma verdade.  

Refiro-me ao ensaio “O pensamento do exterior”, de 1966, publicado na obra 

Estética, Literatura e Pintura, Música e Cinema (2001, p.119-246), ensaios que Michel 

Foucault reuniu no decorrer de sua vida de pensador. O argumento principal de Michel 

Foucault, nesse ensaio, é de que a literatura (mas não apenas) deve ousar-se se perder no 

exterior de suas próprias linguagens, por meio da fuga sem fim para o exterior de toda e 

qualquer forma de subjetividade, interiorização e intimismos. 

Para tanto, Foucault argumenta que o ser da linguagem, e especialmente o ser da 

linguagem literária é antes de tudo um “ser” que se funda não na verdade do dizer, mas 

na assunção da mentira, pois o “eu falo” corresponde não à verdade referencial de quem 

fala, mas a um “eu minto” na ficção. Esse “eu minto” da ficção, segundo Foucault, não 

se diz de forma introspectiva, mas, pelo contrário, expande para o exterior de si e da 

linguagem, dizendo e inventando o fora ao dizer, ao mentir, ao produzir ficções. Para 

delimitar este enfoque, a ideia de exterioridade em Ó, valho-me deste fragmento:  

 

Habituou-se a crer que a literatura moderna se caracteriza por um 
redobramento que lhe permitiria designar-se a si mesma: nessa auto-
referência ela teria encontrado o meio, ao mesmo tempo, de se interiorizar ao 
extremo (de ser apenas o seu próprio enunciado) e de se manifestar no signo 
cintilante de sua longínqua existência. De fato, o acontecimento que fez 
nascer o que no sentido estrito se entende por “literatura” só é da ordem da 
exteriorização em uma abordagem superficial: trata-se muito mais de uma 
passagem (grifo meu) para o “fora”: a linguagem escapa ao mundo de ser do 
discurso – ou seja, à dinastia da representação – e o discurso literário se 
desenvolve a partir dele mesmo, formando uma rede em que ponto, distinto 
dos outros, a distância mesmo dos mais próximos, está situado em relação a 
todos em um espaço que ao mesmo tempo nos abriga e os separa. A literatura 
não é a linguagem se aproximando de si até o ponto de sua ardente 
manifestação, é linguagem se colocando o mais possível dela mesma e se, 
nessa colocação “fora de si”, ela desvela seu ser próprio, essa súbita clareza 
revela mais uma dispersão do que uma refração, mais uma dispersão do que 
um retorno dos signos sobre eles mesmos. O “sujeito” da literatura (o que 
fala nela e aquele sobre o qual ela fala) não seria tanto a linguagem em sua 
positividade quanto o vazio em que ela encontra seu espaço quando se 
enuncia na nudez do ‘eu falo’. (FOUCAULT, 2001, p. 220-221) 

   



Ou seja: na máscara. E em Ó, na máscara mortuária que conserva a matéria 

linguística e o corpo das coisas exteriores. Assim, uma segunda discussão pode vir a 

alguns conceitos que mapearão, na narrativa de Nuno, a alegoria “ruinosa” da máscara 

mortuária, a que revela a impossibilidade de ser testemunha, mas valoriza a 

possibilidade do “testemunho” no tecido trágico do texto narrativo, na cultura e na 

alteridade, desde que considerado o estudo dos gêneros textuais  Bakhtinianos. Para 

Sérsi Bardari,  

 

Cunhado por Mikhail Bakhtin já em 1953, o conceito de gênero de texto 
vem sendo cada vez mais levado em consideração no desenvolvimento de 
metodologias que visem ao ensino do uso de uma determinada língua. Para o 
linguista russo, gênero de texto são formas relativamente estáveis de 
construção de enunciados forjadas por uma sociedade em seu processo de 
aculturação. Essas formas-padrão surgem das necessidades de comunicação 
que se verificam nos diferentes meios de interação social. 
(sersibardari.com.br/wp-content/uploads/2010/.../2-Gêneros-textuais.doc , 
acesso em 15/07/2013) 

 

 Na escrita de Nuno Ramos, assiste-se a uma fragmentação sempre mais 

acentuada do eu textual e do tecido narrativo. Importante frisar que a desestabilização 

da verdade atualiza o mecanismo da tragédia. Narrar passa, então, a ser possível 

somente sobre e a partir da morte.  A este respeito, é conhecida a reflexão de Heidegger 

sobre linguagem e sujeito, linguagem e morte. Trata-se de uma “relação impensada”, 

conforme as próprias palavras do filósofo, mas necessária à reflexão aqui proposta: 

 

Os mortais são aqueles que podem ter a experiência da morte como morte. O 
animal não pode. Mas o animal tampouco pode falar. A relação essencial 
entre morte e linguagem surge como num relâmpago, mas permanece 
impensada. Ela pode, contudo, dar-nos um indício relativo ao modo como a 
essência da linguagem nos reivindica para si e nos mantém desta forma junto 
de si, no caso de a morte pertencer originariamente àquilo que nos reivindica 
(HEIDEGGER, 1967, p. 215) 

 

O texto narrativo – confirma Nuno Ramos (2010) – deve tratar, como se 

estivesse tratando de um dever moral – dessa ferramenta que é a linguagem: o sujeito 

“procura abrigo – nas imagens, nos braços de outra pessoa e, no limite, pois é a isto que 

sempre recorre, na linguagem (Idem, ibidem, p. 17, grifo meu) e “tentar apreendê-la, 

indeciso entre o mugido daquilo que vai sob a camisa e a fatuidade grandiosa de minhas 

frases”(Idem, ibidem, p. 18) A linguagem é matéria, pergunta-se o autor de Ó? Se ela é 



ferramenta, ela tem de ser criada? – “É aí que tudo se complica, pois aqui a única 

pergunta que realmente interessa é: de que é feita essa ferramenta? (Idem, ibidem, p. 

19). Talvez para ver a materialidade dessa ferramenta seja necessária a entrada da 

literatura, com suas dúvidas, com sua predisposição à falência, com sua mediação 

confusa, ou a ameaça do “vírus de irrelevância” de que tratou Pécora (op. cit.). Este 

gênero a que chamamos ensaios estaria no contexto de gênero textual secundário, pois 

que escrito.  

Esse “mundo diverso”, abundante em signos, que o ser não pode evitar de tentar 

traduzir na linguagem dele, pode ser considerado o mundo do mito, mas também a 

realidade em sua essência, a resposta às perguntas que a existência propõe e impõe. Em 

Ó, o sujeito narrativo tenta uma via intermediária que se revela, mais uma vez, 

decepcionante e frágil: 

 

Como uma via intermediária, procuro entrar e permanecer no reino da 
pergunta – ou de uma explicação que não se explica nunca. Assim, suspenso, 
murmuro um nome confuso a cada ser que chama minha atenção e toco com 
meu dedo e sua frágil solidez, fingindo que são homogêneos e contínuos. (...) 
Acabo por me conformar com uma vaga e humilde dispersão dos seres, 
fechados em seu desinteresse e incomunicabilidade de fundo, e como um 
modelo mal-ajustado ao modelaço permaneço em meu torpor indagativo, 
deitado na relva, tentando unir pedaços de frases a pedaços de coisas vivas 
(RAMOS, op. cit.,  p. 18-19) 

 

A união desses pedaços é possível para um tecelão de signos? – abre uma 

terceira discussão. A investigação dos signos que são em sua grande maioria sintomas 

de uma “poética da negatividade”, feliz expressão de Ricardo Piglia (apud AVELAR, 

2010), ao identificar uma das tendências do romance contemporâneo, aquele que, por 

um lado, recusa as convenções da cultura de massa e, por outro lado, assume uma 

posição de negação radical cujo resultado final seria o silêncio ou o silêncio do espanto 

– Ó!. É importante também, mostrar, com base na sua escrita em Ó, que Nuno Ramos 

está inscrito no núcleo desses escritores que: 

 

Convergem ao negar-se a entrar nessa espécie de manipulação que pressupõe 
a indústria cultural e ao desmontar os mitos da comunicação direta e 
transparência lingüística que fundamentam tal indústria. A poética da 
negatividade seria portanto uma crítica de todas as concepções instrumentais 
e pragmáticas de linguagem. (...) Acenando ao silêncio e ao não dito (...), a 
poética da negatividade herda o projeto suicida, moderno, de levar a 



linguagem a seus limites mais extremos, limites que podem incluir a total 
impossibilidade da própria linguagem (AVELAR, 1999, p. 167) 

  

Na esteira de Idelber Avelar, afirmo que a possibilidade de tal negatividade não 

estar associada a uma posição ou justificação ético-moral, em Ó, pois ela coincide com 

uma reflexão lingüística, no sentido de uma reflexão sobre a linguagem como lugar da 

impossibilidade do dizer e revelar verdades é relevante. Trata-se de uma recusa absoluta 

da linguagem-espetáculo, de uma linguagem cinematográfica banal, superficial, 

reduzida a um conjunto de gestualidades, propostas idiomáticas, de um cotidiano estéril 

e rotinário. A linguagem posta em xeque pela narrativa de Nuno Ramos é “o espanto 

sobre a origem daquilo”. Assim, a pergunta dessa literatura (existencial, ontológica e 

social) irá fundamentar o grito ou o estupor, ou o espanto dado pelo “Ó” do título da 

obra de Nuno Ramos: a palavra funciona como pulsão e tensão do sujeito narrativo. 

Por fim, retomando, as máscaras mortuárias, presentes em toda a narração 

trágica de Ó, presentes na tragicidade da metamorfose ou na metamorfose da 

linguagem, como única chance da literatura poder ser criação –“expressão, facial ou 

linguística”- (RAMOS, 2010, p. 21) : a descrição da morte e da metamorfose de uma 

vida humana em vida animal beira o limite da linguagem expressiva do momento da 

Passagem, da Morte. Citamos outro fragmento modelo de Nuno Ramos (2010, p. 21): 

 

Pois afirmo que mesmo aí, quando recebemos a mordida de nosso assassino, 
quando a patada do felino nos alcança pelas costas ou o veneno de uma 
serpente aos poucos nos faz dormir, mesmo aí mentimos, e fabricamos com 
nossa cara um falso duplo para nos poupar.  

 

Se mente, mascara, se mente nos limites, mesmo mortuariamente, ultrapassa os 

limites da linguagem? Escreve uma literatura do “fora”? No terceiro capítulo, a imagem 

de pássaros mortos, dialogismo Bakhtiniano que provém de uma homenagem ao 

romance Perturbação, de Thomas Bernhard, deixa-nos, leitores, em total afasia. Só nos 

cabe dizer: Ó! Estupor, assombro, inquietação, perturbação, vida, morte, língua, 

silêncio, música, pergunta, tentativa de resposta, Ó é uma literatura que declara não 

apenas o lugar da negatividade, mas a literatura do “fora”, o não lugar da literatura, da 

arte, da ciência, do ser.  



Mais especificamente sobre a obra literária de Nuno Ramos, fiz um 

levantamento, que ora aponto como importante para o diálogo crítico desta fala. A 

fortuna crítica existente abriga alguns temas interessantes: 

Vilma Arêas (2011), a respeito da obra de Nuno Ramos, afirma que:  

 

Mas já encontramos essa consciência da transição, ou da “passagem”, em seu 
primeiro livro, Cujo , conforme destaca Augusto Massi em sua apresentação 
inaugural ao volume, assinalando também o impulso que existe no texto, em 
direção à unidade, certamente utópica, na dispersão. Esta prosa de ateliê 
também está marcada pela presença ostensiva de diversos materiais: vidro, 
areia, asfalto, chumbo, prata, breu, feltro. Mas, tal recorrência não deve 
ocultar o verdadeiro objetivo do livro, conseguir que “os materiais se 
transformassem uns nos outros ininterruptamente e, o que é mais difícil, 
encontrar um nome para este material proteico/.../ que tivesse as mesmas 
propriedades dele.  

 

Nuno diz em entrevista a Bravo (2010), “Nuno Ramos: entre a matéria e a 

linguagem”:  

 

Cujo é um livro de fragmentos que começou um pouco associado ao ateliê, ao 
momento em que adquiri uma identidade mais forte como artista plástico, na 
coisa dos materiais, da mudança entre eles, numa coisa muito íntima com a 
matéria. Por isso, tem um pouco de alquimia no Cujo. A estrutura de 
fragmento vem da tentativa de mimetizar a corporeidade que eu vivia todo 
dia, de ver a vaselina derreter, de passar o breu, fazer uma coisa virar outra. 
Essa alquimia que eu ia criando nos materiais é o que tentei captar no Cujo. E 
desse lugar já mais corpóreo, já mais assentado, a coisa com a literatura 
voltou. Na verdade, nunca parei de escrever. Para mim, escrever não é difícil. 
Esse é o grilo, aliás, porque não sei muitas vezes do que estou falando, para 
que estou escrevendo. Parece que o impulso retórico às vezes é maior do que 
aquilo que quero dizer. O que eu não contava é que a coisa dos ensaios 
aparecesse. Isso não estava muito no meu horizonte. 

 

A Nuno não cabe reduções, pois essa dita “alquimia”- multiarte – pode nos levar 

às teorias do arcaico, da  busca de um arcaico, do primitivo, do intuitivo, do “pré-

linguístico”, totalmente avessos às teorias pós-modernas. Raul Antelo (2002, p. 10) 

lembra que na literatura “(...) se trava uma batalha com a linguagem para torná-la a 

linguagem das coisas, uma linguagem que parte das coisas e torna a nós carregada de 

tudo quanto de humano investimos nas próprias coisas.” Que lucidez, neste fragmento-

ensaio-fingimento, em “Manchas na pele, linguagem”, 1º. Capítulo de Ó: 

Se fosse possível, por exemplo, estudar as árvores numa língua feita de 
árvores, a terra numa língua feita de terra (...), se descrevêssemos uma 



paisagem com a quantidade exata de materiais e de elementos que a 
compõem, então estenderíamos a mão até o próximo corpo e saberíamos pelo 
tato seu nome e seu sentido, e seríamos deuses corpóreos, e a natureza seria 
nossa como uma gramática viva, um dicionário de musgo e de limo, um rio 
cuja foz fosse seu próprio nome. Mas é com nosso sopro que nos dirigimos a 
tudo, com a voz que o frágil fole da gargante emite, com o hálito que carrega 
nossas enzimas, é com o pequeno vento de nossa língua que chamamos o 
vento verdadeiro. (RAMOS, 2010, p. 19-20)  

 

Trata-se em Nuno Ramos, porém, de uma batalha sem esperança, feita de uma 
condição trágica, volto a dizer, pois “a linguagem aponta apenas o nada que sustenta o 
mundo, e essa condição subjectil da escritura” (ANTELO, 2002,  op. cit.). Está num 
lugar de alteridade em nossa cultura. Neste aspecto, a divisão de gênero textual proposta 
por Bakhtin merece ser discutida. 

  Rodrigo Naves (apud Arêas, op. cit.) afirma:  

 

Existe no trabalho de Nuno a revelação de uma instância bruta da realidade, 
avessa à conversão do mundo em imagem, como apregoa o discurso pós-
moderno. E também avessa, por consequência, à supressão da experiência da 
realidade, entendida como relação tensa com as coisas, sempre às voltas com 
a tentativa de atribuir um sentido ao mundo, mas sob o risco de transformar 
esse mesmo sentido em uma feição unívoca, que oculte a dimensão espessa 
de onde provém.  

 

Eduardo Jorge, em Nuno Ramos: a literatura, um boneco de piche (2010), 

discorre sobre a relação forte da linguagem com a narrativa de Ó: 

 

Sete anos após O pão do corvo, foi publicado Ó, em 2008. O movimento de 
expansão da escrita – do aforismo ao verbete – do primeiro para o segundo 
livro aqui se torna outro: os textos de Nuno Ramos, em Ó, literalmente 
ganham corpo, um corpo que mantém algumas inflexões e que parece 
continuamente investigar o próprio corpo e seus limites na linguagem. Neste 
aspecto, em Manchas na pele, linguagem, narrativa que abre o livro, a 
linguagem permanece tensa, desconfiada do mundo dos nomes, ficando 
suspensa em um “reino da pergunta”: “Assim, suspenso, murmuro um nome 
confuso a cada ser que chama a minha atenção e toco com meu dedo a sua 
frágil solidez, fingindo que são homogêneos e contínuos.” A linguagem, 
geralmente posta em dúvida pelos limites das narrativas de Nuno Ramos, 
seria esse véu que ilude em torno da impressão de continuidade no mundo. 
Nuno Ramos, deste modo, combina pathos, drama e gesto – para citar 
Georges Didi-Huberman – para em Ó, em linhas gerais, abordar que somos 
seres descontínuos e que um abismo separa cada um de nós – para citar 
Georges Bataille. A linguagem seria uma ilusão que preenche esta lacuna. 
(JORGE, 2010) 

 



A respeito deste pathos, dialogo com o autor do ensaio acima, na perspectiva 

que me dá Beatriz Rezende (2009, p. 29-30), a respeito das narrativas marcadas pelo 

páthos trágico: 

 

Nas narrativas fortemente marcadas por um páthos trágico a força recai sobre 
o momento imediato, presente, em textos que tomam o lugar das formas 
narrativas que se tornaram pouco frequentes, como as históricas, as épicas ou 
as que se desenvolvem em um tempo mítico/fantástico de temporalidade 
indefinida (...) É evidente que são características do momento que a cultura 
vive hoje, em termos de organização do mundo, que fazem com que 
elementos como o sentido de urgência, com predomínio do olhar sobre o 
presente e a familiarização com o trágico cotidiano atravessem múltiplas 
obras. O trágico estabelece um efeito peculiar com o indivíduo, supera-o e 
traça uma direta com o destino. Trágico e tragédia são termos que se 
incorporam aos comentários sobre nossa vida cotidiana. 

  

A linguagem resume-se, portanto, a um “estranho mecanismo”, que se foi 

aperfeiçoando aos poucos, até deixar a consciência do escritor na certeza da forma 

trágica que representa a linguagem. É uma das formas que assume o trágico na 

experiência narrativa contemporânea. Nisso reside um dos pontos mais altos do 

romance-ensaio de Nuno Ramos: a manifestação que o lugar da negatividade tem de ser 

declarado e que ele consiste na tragédia cotidiana da linguagem – conceito que irá gerar 

a transgenerização ou multiplicidade de gêneros, na nossa cultura, para trazer o outro 

em sua performance transgenérica, usando como ferramenta a linguagem, de que trata 

Bakhtin em seu estudo sobre os gêneros textuais.  
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