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por essa cicatriz que se abre ao dormir e 
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Resumo 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar o tempo e o espaço em Ismália, de Odilon 

Moraes e Alphonsus de Guimaraes (2006). Compreende-se que a localização e a 

interpretação destes elementos contribuem para a crítica acerca do livro-objeto e, 

consequentemente, permitem observá-lo e configurá-lo como um aparelho técnico da 

pós-modernidade. Para traçar este percurso, escolhe-se o livro Ismália por ser este um 

livro-objeto que articula as linguagens com eximia eficiência. Para tecer a análise do 

corpus, mobiliza-se o conceito de tempo do Kairós, a partir do pensamento de Giorgio 

Agamben (2016), e o conceito do método de montagem na perspectiva de Georges Didi-

Huberman (2017, 2018), ambos alicerçados e embasado na interseção do pensamento de 

Walter Benjamin. Em ressonância, pretende-se compreender como o livro-objeto em sua 

experimentação de linguagem (Agamben, 2018 e Palo, 2019), deflagram a passagem para 

uma zona limiar (Benjamin, 2007 e Behrens, 2010) onde a Voz pode ser acessada 

(Agamben, 2006 e Palo), o que possibilita compreender o corpus literário desta pesquisa 

como um aparelho técnico (Flusser, 2008, 2018), também são mobilizados autores e 

críticos do livro (Mellot 2012) e do livro-objeto (Coats, 2008 e Linden, 2001), além da 

fortuna crítica do poema e do livro analisado na dissertação (O’hara, 2014 e Navas e 

Ramos, 2020). O objetivo desta pesquisa é expandir a compreensão crítica acerca do 

conceito de livro-objeto, apontando como a experimentação de linguagem articulada em 

Ismália ampliam o pensamento da análise do livro-objeto como um aparelho técnico 

capaz de promover uma efetiva transformação estética na literatura. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Ismália. Alphonsus de Guimaraes. Odilon Moraes. Livro-objeto. 

Aparelho técnico. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this dissertation is to analyze the time and space in Ismália, by Odilon Moraes 

and Alphonsus de Guimaraes (2006), understanding that the location and interpretation 

of these aspects contribute to the criticism about the book-object and, consequently, 

allows it to be observed and configures it as a technical apparatus of post- modernity. The 

book Ismália was chosen to trace this path because it is an book-object that articulates 

languages with great efficiency. To weave the corpus analysis, we mobilize the concept 

of time Kairós, based on the studies of Giorgio Agamben (2016), and the concept of the 

method of montage in the perspective of Georges Didi-Huberman (2017, 2018), both 

founded and based on the intersection of Walter Benjamin’s thoughts. In the same 

direction, it is intended to understand how the book-object, in its language 

experimentation (Agamben, 2018 and Palo, 2019), sparks a passage to a threshold zone 

(Benjamin, 2007 and Behrens, 2010) where the Voice can be accessed (Agamben, 2006 

and Palo), which makes it possible to understand the literary corpus of this research as a 

technical apparatus (Flusser, 2008, 2018). Authors and critics of the book (Mellot 2012) 

and the book-object (Coats, 2008 and Linden, 2001), are also mobilized, in addition to 

the critical fortune of the poem and the book analyzed in the dissertation (O’hara, 2014 

and Navas e Ramos, 2020). The objective of this research is to expand the critical 

understanding about the concept of book-object, pointing out how the experimentation of 

articulated language in Ismália amplifies the thought of the analysis of the book-object as 

a technical apparatus capable of promoting an effective aesthetic transformation in 

literature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Ismália. Alphonsus de Guimaraes. Odilon Moraes. Book-object. Technical 

apparatus. 
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Introdução 

 

O livro como um artefato da cultura é permeado por gestos de linguagem que 

perpetuam o pensamento artístico e o conhecimento ao longo da história. Ao mesmo 

tempo, por manter uma ligação profunda com a literatura, o livro passou a receber 

denominações e classificações correspondentes a tentativa de compreender as 

características das linguagens que o permeiam. 

Em meio as suas transformações, o livro é um artefato mediador que se mantem 

em constante modificação, principalmente pelo fato de ser um objeto que demonstra as 

características do pensamento e da tecnologia de um determinado tempo (KIEFER, 

2008).  

Por meio destes aspectos, a arte e a cultura, ao longo de suas transformações, 

selecionam e recolhem, dentro do possível, as linguagens elegíveis e imprescindíveis a 

serem perpetuadas – considerando que neste processo, muitas produções e artistas ficam 

ocultas, ou esquecidas na penumbra do tempo, aguardando o momento oportuno para 

serem descobertas e reatualizadas. 

Na arte da literatura, a poesia é uma das expressões de linguagem que se manteve 

viva e se perpetuou devido à possibilidade de captura de sua enunciação pelo adjunto da 

escrita e do livro. Com isso, grandes poetas se mantiveram vivos ao longo da História, 

podendo ser lidos e revisitados em tempos póstumos – aspecto que de certa forma mantem 

viva sua linguagem em um gesto de sobrevivência após sua morte. 

Sendo o livro um artefato de natureza profana, ele coloca em jogo a linguagem na 

fissura da vida e da morte e a partir de sua materialidade cria a possibilidade de manter 

viva uma cultura e as pessoas que ali viveram e deixaram o seu registro de passagem. 

Entretanto, como um objeto que revela os adjuntos da tecnologia de seu tempo, 

um poema selecionado para manter-se vivo na cultura pode sofrer transformações e ser 

atravessado por outras linguagens, mantendo-se vivo no contemporâneo, atualizando e 

recriando um caminho em direção a sua Voz – na natureza de enunciação e apresentação 

de novas legibilidades (AGAMBEN, 2006). 

Deste modo, o livro em suas metamorfoses chega ao ponto no qual sua 

materialidade é composta e recomposta a partir da intencionalidade do gesto artístico, das 

implicações do mercado e dos meios de produção.  

Logo, um poema que poderia ser apenas republicado em um livro que manteria 

uma estrutura cultural de reprodução tradicional, entra em contato com linguagens que 
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perturbam a percepção estética e que são fulcrais na constituição deste objeto – tais como 

a imagem, em sua natureza pictórica e onírica, e a materialidade, nos devidos 

desdobramentos compostos pelo design. 

Diante destas características, o livro em sua relação de simbiose com a literatura 

encontrou na relação com a imagem e com a materialidade elementos imprescindíveis a 

sua transformação artística, acessando novos meios de comunicabilidade que vão além 

da unidade da logicidade e da escrita – aspectos que permitem com que o livro se entrelace 

no universo místico de outras artes como a pintura, fotografia e o cinema. 

Assim, é importante considerar que a imagem sempre foi presente na relação com 

o livro, porém, devido ao paradigma de poder da cultura escrita a imagem acabou 

servindo de suporte para o texto (MICHELL, 2017). Esta perspectiva faz com que a 

relação das sociedades modernas e pós-modernas acabasse suprimindo em função do 

texto as manifestações de natureza imagética e cultural da imagem. 

Devido a condição profana da imagem – em sua ligação profunda com o território 

mágico, principalmente em sua relação com cultos e manifestações da cultura pagã 

(WARBURG, 2010), é possível compreender a gradativa remoção deste universo em prol 

do domínio do texto – aspecto que oferece um maior controle político sobre um povo, 

pois sem a imaginação e sem as imagens resta apenas o que é palpável e transmitido como 

realidade a submissão da vida. 

Contestando a realidade e acessando um universo mágico do inapreensível, as 

imagens criam um choque e um desequilíbrio na relação com a percepção do mundo, e 

caso elas sejam portadas em um livro, o impacto deste gesto pode ser catastrófico para os 

mecanismos de poder e dominação. 

Mesmo diante de toda a tentativa de remoção do poder magico das imagens, o 

livro como artefato cultural acolheu este universo misterioso, oferecendo a possibilidade 

de perpetuação e transmissão de saberes desta linguagem. Contudo, é importante 

considerar que por um longo período, as imagens forram submetidas a práticas ligadas à 

instrução com uma determinada finalidade (KIEFER, 2008), tais como a alfabetização e 

a catequização. 

Entretanto, tratando-se do poder das imagens atreladas a literatura, seria uma 

questão de tempo até que elas começassem a reivindicar sua liberdade. Esse movimento 

vem acompanhando de mudanças significativas na cultura em ressonância do nascimento 

de outros aparelhos técnicos que contestaram a realidade por intermédio das imagens. 

(BENJAMIN, 2012). 
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Com o tempo, as imagens encontraram nos livros de literatura pensados e 

destinados para crianças seu lugar de refúgio (BENJAMIN, 2009), sendo este um espaço 

no qual a imagem passou a exercer um papel fundamental na transmissão da cultura e da 

reconexão com o pensamento mágico suprimido pelo poder do texto. 

Ao mesmo tempo, é importante considerar que o destaque para a imagem em 

publicações destinadas para crianças faz parte da tomada de posição política de diversos 

movimentos artísticos que valorizaram e colocaram a imagem como protagonista de suas 

criações, perturbando e transformando a realidade apresentada na modernidade 

(BENJAMIN, 2012). 

Assim, o livro como objeto pertencente ao desenvolvimento cultural e tecnológico 

das sociedades sofreu incontáveis afetações até chegar no ponto no qual a experimentação 

da imagem e da palavra toma o seu protagonismo nos mais importantes campos do 

pensamento. Este aspecto, por exemplo, pode ser observado na poesia de Mallarmé, um 

dos maiores representantes dessa revolução, apresentando uma produção que transformou 

a relação visual do poema escrito no campo visual da página (BLANCHOT, 1997). 

Todavia, o livro e a literatura permanecem trilhando e acolhendo a transformações 

culturais dos tempos, se modificando até o momento no qual a produção literária ganha 

destaque nas publicações pensadas para crianças, avançando lado a lado com as 

transformações tecnologias e manufaturadas que desempenham um papel fundamental na 

produção gráfica do livro. 

Em ressonância com esses avanços, os livros chamados de livros de artistas1 

ganharam destaque no mercado. Com o progresso dos meios de produção foi possível 

viabilizar a publicação de projetos que anteriormente eram inviáveis de serem 

reproduzidas devido à complexidade e o alto custo implicado no processo de reprodução. 

Logo, publicações que antes permaneciam escondidas em gavetas impossibilitadas de 

serem publicadas passaram a ser editadas e vendidas, tornando-se presentes no mercado 

editorial, além de imprimirem nos meios de produção as particularidades dos 

procedimentos de linguagem pertencentes a esse tipo de criação multiplicado nos mais 

diferentes projetos. 

 
1 O que por si só, gera um problema, pois mesmo sendo uma terminologia relevante para a compreensão 
da complexidade presente no processo de criação dos livros, essa terminologia coloca em 
questionamentos a natureza do fazer artístico, que pode culminar em uma relação excludente para com 
artistas que não criam produções dessa natureza e que tem seu território de atuação nas artes do livro. 
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Considerando a particularidade destes projetos, é notável que com a reprodução 

dos livros foi possível romper com toda a redoma da aura presente no livro de artista, pois 

no adjunto de sua reprodutibilidade, a aura presente no objeto artístico único é rompida, 

tal qual ocorreu com o adjunto da fotografia e do cinema (BENJAMIN, 2012), fazendo 

com que livros desta natureza possam se aproximar cada vez mais dos leitores em sua 

multitude. 

Diante destas mudanças, quais são as implicações na relação com o livro-objeto? 

Com base neste questionamento, a terminologia de livro-objeto configura-se a partir da 

condição de reprodução dos procedimentos artísticos dos livros de artistas, que 

experimentam ao máximo as potencialidades do livro desafiando os parâmetros e os 

limiares materiais da produção do objeto (DRUNKER, 1997). Todavia mesmo com a 

especificidade precisa desta definição, é notável que invariavelmente a terminologia é 

utilizada e generalizada, configurando os livros-objetos apenas por suas características de 

design visual, o que não corresponde com toda a complexa rede de criação destes projetos.  

Assim, esta pesquisa justificasse pela importância de se apresentar outros aspectos 

que permitam ampliar a crítica do livro-objeto, contemplando características 

imprescindíveis para sua configuração. 

Diante deste contexto, é possível construir a hipótese que com o adjunto da 

reprodutibilidade técnica dos livros de artista, que culminou no surgimento do livro-

objeto em suas múltiplas articulações de linguagens, seja possível observar que esta 

produção se configura como um aparelho técnico tal qual a câmera fotografia e 

cinematográfica. 

A partir desta hipótese, é necessário observar como uma publicação desta natureza 

pode transformar e reatualizar projetos que perambulam na fissura do tempo, tais como o 

poema Ismália (1915) do poeta mineiro Alphonsus de Guimaraes (1870-1921) – um dos 

poemas mais importantes do movimento simbolista e da trajetória poética do Brasil, que 

é reatualizado no tempo contemporâneo (AGAMBEN, 2009), no projeto de Ismália 

(2006) do artista paulistano Odilon Moraes (1966), em uma conjunção única de destaque 

em toda a produção literária do livro-objeto. 

Logo, um poema estruturado como texto passa por meio desta publicação a 

compartilhar seu espaço de enunciação com a imagem e com a materialidade, o que 

implica com que a estrutura linear seja fragmentada em versos dispostos no campo visual 

das páginas em conjunção com a imagem (LINDEN, 2011). 



16 
 

No entanto, tratando-se de um livro-objeto, é necessário localizar quais são os 

aspectos que permitem configurá-lo como um aparelho técnico. Assim, esta pesquisa tem 

como objetivo geral compreender quais são as metodologias de linguagem aplicados no 

livro-objeto, e como essa localização permite configurá-lo como um aparelho técnico que 

despertada, perturba e atualiza a experiência literária. Com relação ao objetivo específico 

desta pesquisa, pretende-se compreender como essas especificidades gerais aplicadas no 

livro-objeto criam e operam uma passagem para uma zona de enunciação na qual o leitor 

expande o processo de criação poética. 

Com esse segundo questionamento despertado a partir do corpus, esta dissertação 

toma como pressuposto de pesquisa no primeiro capítulo, analisar e compreender como 

a fragmentação do poema em unidade com a imagem configura uma experiência de 

linguagem (AGAMBEN, 2018) fundamental para o acesso da Voz em sua enunciação 

(AGAMBEN, 2016), na qual será possível uma efetiva transformação do livro e do leitor 

na construção da experiência literária. 

A questão da Voz (maiúscula) e da experiência de linguagem são aspectos 

presentes na passagem do projeto poético de Ismália (2006), considerando que o acesso 

a Voz seria a instancia final na qual o leitor atinge o ápice de sua liberdade na relação 

com livro. Entretanto, quais seriam os aspectos que permitem essa passagem para o acesso 

desta instância final, e qual seria esta instância na qual a Voz se localiza?  

 A partir deste questionamento, o segundo capítulo traça um percurso a dois 

aspectos fundamentas que se constituem e se entrelaçam continuamente no experimento 

de linguagem do projeto do livro-objeto, e que traçam o percurso para a instancia na qual 

a Voz pode ser acessada – tempo e espaço. 

Com relação ao tempo, é localizado que Ismália (2006) trespassa uma relação 

fundamental com uma temporalidade intrínseca ao Chrónos – cronológico e mensurável, 

mas que se contrai dentro dele e se fragmenta em saltos e suspensões que se atualizam e 

se chocam na relação do fragmento do poema com a imagem em movimento. Assim, 

abre-se um palco temporal no qual a apreensão da temporalidade do Káiros (AGAMBEN, 

2016), permite compreender um dos aspectos de experimentação de linguagem que 

presentes na articulação do texto fragmentado em conjunção com a imagem possibilitam 

a apreensão de um tempo-agora oportuno (Jetzt-Zeit), compreendido como um tempo 

revolucionário (BENJAMIN, 2019).  

 Entretanto, é importante ressaltar que a temporalidade do Káiros em sua passagem 

muitas vezes passa despercebida, logo, para que esse tempo-agora oportuno seja 
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identificado e apreensível, é necessário a presença de um método que permita com que a 

movimentação temporal, torne-se perceptível para o leitor – sendo está a função exercida 

pelo método de montagem no espaço de programação do livro.  

 Assim, o método de montagem em Ismália (2006) movimenta as imagens de 

forma a construir choques de legibilidade perante o leitor, mas esse tremor estético 

implica sua mobilização, de modo a fazer com que ele passe a exercer um trabalho ativo 

com a imagem. Logo, o método de montagem implica na abertura de novas legibilidades 

o entrelaçamento de montagens e remontagens (DIDI-HUBERMAN, 2017, 2018), que 

consequentemente só podem ser efetuadas e tecidas pelas mãos humanas.  

 Com o entrelaçamento do espaço de montagem com a temporalidade do Káiros, 

cria-se um estado de atenção e de perceptibilidade, que movidos neste tempo-espaço de 

passagem torna apreensível e visível uma zona na qual a linguagem pode ser 

experimentada sempre no agora de um novo agora. Assim, o terceiro capítulo irá traçar 

um percurso de passagem pelo espaço-tempo em Ismália (2006), com o objetivo de 

localizar e perceber como adentrar a zona de entumecimento da linguagem na qual a Voz 

reside, definida como Limiar (BENJAMIN, 2006).  

 Dentro da zona limiar o leitor em uma relação corpo-há-corpo - em um entrelaçar 

de perceptibilidade do que está em contato com seu corpo, monta, desmonta e remonta o 

aparelho livro-objeto, rompendo com a aura do livro como objeto artístico em sua 

natureza de culto, construindo uma transposição do objeto para a aura profana na qual o 

poder de criação é devolvido ao leitor de modo a agir sobre programação do aparelho, 

acessando efetivamente a Voz como inauguração da linguagem.  

 Ao fim dessa passagem, mas ainda no limiar, será possível a partir da análise do 

corpus desta pesquisa observar como o livro-objeto se configura como um aparelho 

técnico (FLUSSER, 2018) da pós-modernidade, e que tem o poder de abrir uma 

experiência literária em sua natureza mágica. 
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Um outro corpo está saindo do meu 

corpo, subitamente, como uma escritura 

brutal. 

 

(Hijikata Tatsumi) 
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Capítulo I – Experimentar a Voz na escuridão 

 

1.1 – Ismália na escuridão do contemporâneo 

 

No desfiladeiro no qual a literatura se encontra, em uma queda imensurável de 

linguagens, espaços e temporalidades, o livro com suas palavras e imagens se movimenta 

em tempos e espaços que se desdobram para fazer soar as vozes dos artistas e de suas 

produções ao longo da história. Neste fluxo de constante transformação e transgressão, o 

poema Ismália (1923) do poeta mineiro Alphonsus de Guimaraens, pseudônimo de 

Afonso Henriques da Costa Guimarães (1870-1921), se ergue do abismo do tempo e do 

espaço e se coloca entre a vida e a morte, entre a loucura e o sonho, para no 

contemporâneo da arte atravessar a existência humana. 

Na modernidade o ser humano abandonado e exposto ao domínio da 

racionalidade, acabou atribuindo a loucura como doença e o sonho a ignorância, e nesta 

condição pode apenas retornar a seu lar ausente de experiências. A afirmação do filósofo 

italiano Giorgio Agamben (2014) em seu estudo sobre a construção da experiência a partir 

do pensamento de Walter Benjamin, localiza a condição na qual o ser humano está imerso 

em uma miscelânea de eventos que não se convertem em experiência significativas e 

transformadoras, devido a condição de automatização de suas sensações e percepções. 

Nesta condição resta ao indivíduo que ainda busca um contato com experiências 

de natureza mágica e transformadoras, encontrar na literatura o que existe de mais fortuito 

de matéria humana em sua natureza imaginária e que toca diretamente os vértices dos 

desdobramentos das realidades, tais como as dores, as alegrias, as tristezas os 

deslumbramentos a loucuras e principalmente os sonhos.  

Em um presente adjunto de uma pós-modernidade fraturada, ou seja, de uma 

modernidade que não conseguiu fincar suas raízes no tempo e que reproduz na cronologia 

da humanidade um projeto de automação humana – reduzindo as experiências ao pó, cabe 

a arte reerguer o ser humano e suas experiências das profundezas do abismo, reanimando 

as palavras e imagens que vagam no tempo no aguardo de seu ajuste de contas. 

Diante deste projeto político presente na arte, o poema de Alphonsus considerado 

um dos marcos da poesia brasileira e do movimento simbolista, se levanta em um suporte 

que contraria a tradição e encontra no livro-objeto a possibilidade de ser novamente 

inserido na fratura da História da Literatura, devido a publicação de Ismália (2006) de 

Odilon Moraes. 
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Nesta publicação singular, o poema se encontra com a imagem pictórica e com a 

materialidade, em um livro que propõem um ajuste de contas com o tempo, afirmando 

que necessariamente seu território não pertence a temporalidade na qual foi publicado no 

ano de 1923, ou, expondo sua qualidade trans - que concerne sua capacidade de mudança 

e de deslocamento em uma pós modernidade, se colocando como possibilidade de 

vanguarda em uma possível trans modernidade, em um projeto que revela seu próprio 

processo de modo a empoderar o leitor e o livro em uma criação conjunta (COATS, 

2008).  

Portanto o poema Ismália2 (2001) ganha uma nova dimensão ao ser inserido em 

uma linguagem que dilata o tempo e que permite com que as fronteiras do espaço sejam 

rasgadas pelo intempestivo, compreendido no contemporâneo, em um momento no qual 

é possível promover o ajuste de contas com o tempo, no qual o poema toma uma posição 

e uma presença em relação ao presente em que se encontra (AGAMBEN, 2009): 

 
Quando Ismália enlouqueceu, 

Pôs-se na torre a sonhar... 
Viu uma lua no céu, 
Viu outra lua no mar. 

No sonho em que se perdeu, 
Banhou-se toda em luar... 

Queria subir ao céu, 
Queria descer ao mar... 

E, no desvario seu, 
Na torre pôs-se a cantar... 

Estava perto do céu, 
Estava longe do mar... 

E como um anjo pendeu 
As asas para voar... 
Queria a lua do céu, 

Queria a lua do mar... 
As asas que Deus lhe deu 
Ruflaram de par em par... 

Sua alma subiu ao céu, 

Seu corpo desceu ao mar... 

 

Mediante seu salto ao impossível em uma temporalidade da qual não pertence em 

sua origem, o poema toma posição e se adere ao tempo encontrando no livro-objeto 

indicadores que demonstram seu atrevimento perante ao automatismo das sensações e 

percepções, perturbando o indivíduo anestesiado de experiências para um novo abrir dos 

olhos, diante de um poema que não mais se organiza em um livro de formato tradicional 

correspondente ao códex como organização, e que faz com que as palavras sejam 

 
2  Poema retirado do livro Melhores poemas de Alphonsus de Guimaraens, Guimaraens, vide referências. 
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atravessadas por elementos capazes de restituir o interior e exterior humano em uma 

experiência estética transformadora e profana. 

Ainda assim, é essencial compreender, que para o poema de Alphonsus de 

Guimaraes, possa aderir a essa temporalidade contemporânea, é necessário com que ele 

consiga construir “[...] uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao 

mesmo tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo 

que a este adere por meio de uma dissociação e um anacronismo.” (AGAMBEN, 2009, 

p. 59). 

A aderência ao tempo de Ismália (2001) pode ser constatada na publicação de um 

projeto singular proposto por Odilon Moraes (2006). 

 

 
Figura. 1 – Estrutura do projeto de Ismália no contemporâneo. 

Fonte: GUIMARAENS e MORAES, 2006. 

 

Diante dos aspectos ligados a aderência do poema no contemporâneo, resultam na 

publicação de um livro-objeto que desafia o que pode e não pode um livro na conjunção 

entre fragmento do texto, imagem e materialidade, na construção de um objeto literário 

de vanguarda para a atualidade. 

Com relação ao poema, ele é composto por aquele que acaba pagando com a vida 

sua relação com o mundo, e que mantém sua atenção na escuridão que traça o caminho a 
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novas temporalidades, e que acaba fundindo com cada vértice de seu corpo as fraturas 

que aparecem no tempo (AGAMBEN, 2009). 

Ao compor Ismália (2001), Alphonsus de Guimaraens, conseguiu criar uma sutura 

no tempo não apenas pelos aspectos constitutivos presentes em sua escrita, como também 

na própria constituição das imagens produzidas, de modo que em sua construção, os 

elementos dispostos se apresentam como símbolos, tais como “[...] a lua enquanto 

símbolo central; o misticismo na imagem da torre, das asas, de Deus; o noturno enquanto 

ambiente sombrio e grotesco; a musicalidade, seja pelas rimas, seja pela repetição do 

léxico; a alma e a sugestão à morte [...]” (O’HARA, 2014, p. 3), e que juntos constituem 

toda a atmosfera e paisagem onírica do poema. 

Da mesma forma é possível vislumbrar em sua composição a construção de um 

texto que não se fecha em si mesmo, e que sutura as linguagens com um alto refinamento, 

evidenciando que o poema tal qual o poeta que o compõem no contemporâneo se 

consolida como “[...] essa fratura, é aquilo que impede o tempo de compor-se e, ao mesmo 

tempo o sangue que deve suturar a quebra.” (AGAMBEN, 2009, p. 61). 

Concomitante a esses aspectos, não só o poema é composto por esta atmosfera de 

escuridão característico dos poemas simbolistas, no qual “A presença da morte, com 

efeito, tornar-se-á notória nos textos simbolistas, o que, por consequência, conferiu-lhes 

um tom desconsolador, sombrio, melancólico e lúgubre.” (O’HARA, 2014, p. 3), como 

também a própria inserção no contemporâneo lhe confere esse caráter místico e obscuro, 

no qual: 

 

O contemporâneo é aquele que percebe o escuro de seu tempo como algo que 

lhe concerne e não cessa de interpelá-lo, algo que, mais do que toda luz, dirige-

se direta e singularmente a ele. Contemporâneo é aquele que recebe em pleno 

rosto o facho de trevas que provém do seu tempo. (AGAMBEN, 2012, p. 65) 

 

Nas trevas da qual emerge o contemporâneo, o poema atualizado no livro-objeto 

é acolhido pelas imagens e pela montagem de Odilon Moraes, que lhe confere toda a 

densidade presente no poema simbolista, mas em contrapartida, lhe atribui a coragem de 

deslocar a Voz, para um território de forte efervescência da literatura, e que com extrema 

coragem, não se limita a estrutura autoritária de uma forma tradicional do livro, se 

arriscando em ressonância ao que Agamben aponta como uma questão de coragem, na 

qual ser poeta “[...] significa ser capaz não apenas de manter fixo o olhar nesse escuro da 
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época, mas também de perceber nesse escuro uma luz que, dirigida para nós, distancia-se 

infinitamente de nós.” (2009, p. 65).  

Logo, o aspecto de montagem do livro em formato Concertina – leporello 

tratando-se de sua encadernação, ou sanfonado como é comumente conhecido no Brasil, 

é um indicador efetivo da ousadia presente neste contemporâneo, e que implica com que 

seja possível perceber a escuridão que envolve esse livro em sua tomada de posição neste 

espaço obscuro: 

 

[...] perceber esse escuro não é uma forma de inércia ou de passividade, mas 

implica uma atividade e uma habilidade particular que, no nosso caso, 

equivalem neutralizar as luzes que provêm da época para descobrir as suas 

trevas, o seu escuro especial, que não é, no entanto, separável daquelas luzes. 

(AGAMBEN, 2009, p. 63) 
 

No contemporâneo, Ismália de Odilon Moraes e Alphonsus de Guimarães (2006) 

provoca o tempo e em uma proposta que transforma a experiência humana, atribuindo as 

mãos do leitor o gesto de coragem que permite assim vislumbrar um presente vivo que 

reivindica a presença do corpo em sua relação, e que devido a este aspecto, se insere em 

um contemporâneo que vislumbra a iminência de publicações rumo a Trans modernidade3 

(COATS, 2008) 

Na composição de Ismália (2006), a narrativa apresenta a possibilidade de cesura 

do tempo, devido aspectos que permitem o engajamento humano em um agora que 

neutraliza a luz dos tempos, propondo diante do corpo humano uma escuridão a ser 

interpelada nas modificações efetivas na narrativa, e que abrem a possibilidade de 

vislumbrar os anacronismos que não só expõem uma apreensão do tempo absolutamente 

singular e plural, mas simultaneamente, revela o que está oculto no intempestivo da 

narrativa. Sendo assim, Ismalia (2006): 

 

[...] permite apreender o nosso tempo na forma de um “muito cedo” que é, 

também, um “muito tarde”, de um “já” que é, também um “ainda não” E, do 

mesmo modo reconhecer nas trevas do presente a luz que sem nunca poder nos 

alcançar está perenemente em viagem até nós. (AGAMBEN, 2009, p. 66).  
 

Nesta passagem proposta pelo livro-objeto, a narrativa se compõe em um nuance 

que torna um equívoco apreender o poema isoladamente em sua leitura, pois sua 

particularidade o coloca como algo novo a todo instante, mesmo que necessariamente não 

 
3 The transmodern brings the body back into the mis as both limit and as an invariant centering principle 

around which a child’s sense of self circulates (COATS, 2008, p. 81)  
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esqueça em sua totalidade o passado estrutural do poema que enuncia. Sendo assim, a 

composição da estrutura do poema que se fragmenta no livro, apresenta um momento 

pertinente ao agora no qual algo novo se revela, ligado a algo (estrutura original do 

poema) que já passou, em um passado que se torna presente, mas que ainda não se 

concluiu para ser efetivamente um passado, se colocando em uma zona na qual ele se 

mantém suspenso no "[...] inapreensível entre um “ainda não é um “não mais” 

(AGAMBEN, 2009, p. 67). 

De fato, o que este livro em particular apresenta, é a possibilidade de intervalos 

nas palavras e nas imagens que permanecem em constante reatualização, apresentando 

pelo aspecto de sua montagem uma temporalidade que seria dificilmente apreensível e 

que evidentemente é por si só inapreensível sem os gestos de linguagem que despertam a 

atenção do leitor. 

A proposta de Ismália (2006) apresenta no contemporâneo a possibilidade de 

construção e captura de uma experiência literária que incluiu dentre si um interno e um 

externo, um dentro e um fora, na implicação de gestos indicativos materiais que permitem 

confrontar os eventos narrados no poema e nas ilustrações (em sua narratividade), e que 

movimentados pelo leitor constroem e reconstroem a experiência, logo é no “[...] gesto 

mesmo no qual o seu presente divide o tempo segundo “não mais” e um “ainda não”, ele 

institui com esses “outros tempos – certamente com o passado e, talvez também com o 

futuro – uma relação particular.” (AGAMBEN, 2009, p. 68). 

Instituindo uma relação particular, o livro-objeto apresenta uma narrativa ligada 

com o poema em sua origem, mas que não deixa de vislumbrar a possibilidade de um 

presente pulsante no contemporâneo, inaugurando novas mediações e instaurando novas 

percepções aos sentidos em uma unidade que se multiplica a todo instante:  

 

O tempo contemporâneo incorpora a forma de urgência instantânea, 

caminhando erraticamente num espaço sem-terra, sem extensão qualificável. 

Diante deste panorama conectado emerge um sentimento de iminência 

imediatamente mediatizado, concomitantemente multifacetado multiplicando, 

concomitantemente sentidos para os sentidos. Agora e já inauguram-se outras 

medidas para o tempo e o espaço, uma nova compreensão do que possa ser a 

vigência dos conceitos como o universal, o todo, a unidade. (DERDYK, 2012, 

p. 44) 
 

Rompendo com a estrutura original do poema, o que se tece nesta nova publicação 

é a construção de veios de conexão entre a palavra, imagem e materialidade em uma 

unidade que dilata e não faz com que cada elemento ali proposto seja encerrado em um 
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significado ou em um sentido individual, mantendo abertas a origem pertinente ao 

processo de criação que não se situa necessariamente ao passado cronológico estrutural 

do poema, mas em um devir histórico que não cessa de provocar mudanças em um 

presente inacabado repleto de distâncias sempre próximas, suspensas em platô rítmico de 

múltiplos protagonismos entrelaçados na imagem e na materialidade, em um jogo de 

similaridade com a matriz estrutural da poesia – que antecipa na palavra final, a rima que 

se apresenta sempre diferente no próximo verso (AGAMBEN, 2009). 

O que se instaura no projeto, é um compromisso com a literatura que rompe com 

distinções e hierarquias na promoção de linguagens que vibram e encontram no 

contemporâneo seu ajuste de contas, e que fazem prevalecer o aspecto inaugural do 

poema em um livro que tem em si o compromisso crítico de evidenciar que na literatura 

as distâncias estão sempre próximas, e compartilham em si um segredo comum – sua 

constante transformação. 

Mediante o compromisso com a literatura, Ismália (2006) apresenta-se como 

possibilidade de modificar o livro em seu presente, provocando ao corpo do leitor um 

engajamento arqueológico4 no qual mesmo com o desconhecimento do poema, ele possa 

construir um estado de atenção que possibilite de alguma forma atravessar as fronteiras 

da realidade e exercer seu papel magico5 e imaginativo nesta trama. O papel do leitor é 

fundamental no processo de assegurar a imortalidade de um rito magico que resgata o 

livro e a literatura do esquecimento (MANGUEL, 2006). 

No entrelaçar entre o livro e o leitor, ele que não regride apenas ao tempo póstumo 

no qual o poema foi criado, mas o reanima no presente e “[...] não regride, no entanto, a 

um passado remoto, mas a tudo aquilo que no presente não podemos viver e, restando não 

vivido, é incessantemente relançado para a origem, sem jamais poder alcançá-la.” 

(AGAMBEN, 2009, p. 70). Diretamente este entrelaçar implica que a Ismália (1923) de 

Alphonsus de Guimaraens, seja sem nunca ser, ao mesmo tempo em que é a Ismália 

(2006) de Odilon Moraes, sem necessariamente sê-la, uma anacronia que entrelaça 

artistas, poema, livro e leitor em um só tempo e espaço. 

 
4 Pensar no arqueológico, é pensar nas relações que não estão estabelecidas diretamente e que 
permanecem ocultas, mas que demandam um processo de escavar e desvendar os mistérios ocultos no 
livro.  
5 O mágico aqui, se refere a condição de desprendimento das relações estabelecidas pela logicidade, em 
um processo no qual seja possível criar acontecimentos imprevisíveis, e que apresentam 
concomitantemente imagens que se entrelaçam na experiencia sensível, e não de uma racionalidade 
explicativa diante dos fenômenos.  
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Todavia, é a linguagem que opera a composição destes poetas das palavras e das 

imagens na cesura de continuidade do tempo, e cria uma relação íntima de temporalidades 

distintas que se atravessam em um instante “[...] que fraturou as vértebras do seu tempo 

(ou ainda, quem percebeu a falha ou o ponto da quebra), ele faz dessa fratura o lugar de 

um compromisso e de um encontro entre tempos e as gerações” (AGAMBEN, 2009, p. 

71). 

O contemporâneo de Ismália (2006) deflagra um “tempo-de-agora” intitulado 

como Kairós, uma dilatação da temporalidade cronológica que coloca no presente “[...] 

em relação consigo mesmo todo instante do passado” (AGAMBEN, 2009, p. 71), em um 

instante que se contrai e faz com que as palavras e as imagens se apresentem no agora de 

novas legibilidades e visibilidades para a narrativa, em linguagem de passagem para uma 

zona de enunciação da Voz. 

 

1.2 – A Voz em Ismália 

 

Mediante a análise do poema Ismália (1923) e do livro-objeto Ismália (2006), é 

notável a relação fulcral com que ambos estabelecem a Voz (AGAMBEN, 2006), mas 

tratando-se do corpus desta pesquisa, o texto as imagens e a materialidade constroem um 

novo percurso de enunciação para a Voz do poema. O ponto fulcral de questionamento 

perante o livro-objeto, se relaciona no com o modo como a linguagem permite construir 

a passagem para a zona na qual é possível acessar a Voz.   

Para compreender o que aqui é exposto, é importante observar como Ismália 

(2006) apresenta uma nova experiencia com a Voz (maiúscula) que não é apenas som – 

voz (minúscula) – mas sim, um lugar de enunciação e de negatividade que estabelece uma 

relação direta com o que é inominável do discurso, no qual o ser que experimenta a língua 

em seu querer dizer, articule a linguagem fazendo com que ambos tenham o seu lugar 

inaugural de enunciação (AGAMBEN, 2006). 

Na poesia, a forma de articulação das palavras permite não apenas a desarticulação 

da língua, como principalmente colocar a linguagem em operação de modo a abrir a 

palavra e a realidade em sua cesura, interrompendo o sistema lógico estabelecido pelo 

significado, para criar uma passagem ao vazio e ao imaginário pelo que é proferido, tanto 

na palavra quanto nas imagens – sejam elas do pensamento ou materiais. 

Portanto, a Voz seria “[...] esse vazio que, enquanto, palavra pura, a cesura – por 

um instante – pensa, suspende [...]” (AGAMBEN, 2016, p. 35). A partir deste fragmento, 
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é possível intuir que a Voz como instante no qual palavra e imagem faltam, e por faltar, 

conseguem construir uma passagem para a palavra e para as imagens vazias, no sentido 

de sua suspensão – que nunca se fecham em seu significado e estão sempre abertas a 

novos possibilidades de discurso e nomeação. 

Logo, tanto a imagem quanto a palavra, constroem esses espaços de passagem no 

qual o acesso a Voz torna-se possível, mas para que isso ocorra, é necessário com sejam 

articuladas na linguagem em sua negatividade, na qual a Voz pertence a ela mesma e nada 

mais, onde o poeta da imagem e da palavra, “[...] contempla por um instante a inspiração 

que o transporta – e o que pensa é a sua Voz, e nada mais.” (AGAMBEN, 2016, p. 35).  

Assim o lugar da Voz seria a negatividade na qual a linguagem se articula em um 

processo de inoperosidade e de negatividade, tal qual uma experiência da morte, onde a 

palavra ou a imagem morrem e a partir deste evento se levantam para um ajuste de contas 

– em sua sobrevivência. Quando a linguagem opera a palavra e a imagem em sua 

negatividade, ela fragmenta os modos de operação em uma constante desordem, fazendo 

com que cada pedaço estrutural seja decomposto e recomposto – fazendo com que tanto 

a palavra quanto a imagem manifestem vida do que aparentemente está morto. 

Por meio deste momento, ocorre um instante no qual a Voz revela o indizível das 

palavras e das imagens, aquilo que nunca foi dito ou visto e que ao ser pronunciado ou 

vislumbrado tenta nomear o inominável, e que só pela linguagem pode ser apresentado 

mesmo em sua condição de indizível: 

 

Segundo essa concepção, é indizível não aquilo que de modo algum está 

atestado na linguagem, mas sim aquilo que, na linguagem, apenas pode ser 

nomeado; o dizível, pelo contrário, é aquilo de que se pode falar num discurso 

definitório ainda que, eventualmente, não tenha nome próprio. A distinção 

entre dizível e indizível passa, pois, pelo interior da linguagem, que divide uma 

crista afiada entre duas vertentes a pique. (AGAMBEN, 2016, p. 102). 

 

No interior da passagem da linguagem a Voz é a negatividade, mas ao mesmo 

tempo, a Voz talha pela linguagem o que ainda não foi pronunciado. Isto ajuda a 

compreender, o aspecto intrínseco na projeção dupla apresentada pelo fragmento do 

poema e pelas ilustrações de Ismália (2006), no qual as duplicidades enunciadas 

permanecem em um espaço indizível que não define a morte efetiva de Ismália de modo 

que “Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar.”.  

Com isso, a Voz pulsa e reverbera neste lugar do não dito e do não nomeado, e 

que justamente funda um mistério a ser decifrado na palavra e na imagem, sendo o leitor 
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aquele que deve colher na linguagem as instâncias ocultas e não pronunciadas do 

discurso, de modo que a força da negatividade penetre a experiência literária do leitor, 

fazendo dele um agente intrínseco que colhe na passagem da linguagem sua própria Voz 

(AGAMBEN, 2006).  

Em Ismália (2006), o ter lugar da linguagem se apresenta quando os fragmentos 

do poema e ilustrações em movimento pela materialidade, constroem em sua enunciação 

os indicativos negativos que revelam a passagem para a Voz e mostram as instâncias 

ocultas do discurso narrativo. Essas instancias que não são identificáveis previamente, na 

operação da linguagem e no ter-lugar da linguagem entre livro e leitor promovem e 

revelam o que não foi enunciado (AGAMBEN, 2006).  

Nas linguagens que compõem o livro e experimentam os limites de si mesmas, 

criam a passagem na qual “[...] aquele que enuncia o locutor, é, antes de mais nada, uma 

voz, e o problema da dixis, é o problema da voz e de sua relação com a linguagem” 

(AGAMBEN, 2006, p. 52). A Voz como destino-final é passagem ao mesmo tempo que 

se encontrando no limiar da operação de linguagem, mas como tal, atua de modo a 

construir sua própria desoperação e dos significados anteriormente pronunciados, atuando 

na decomposição das palavras e imagens de modo a abri-las nas instâncias obscuras 

presentes em seu interior. 

Nesta escuridão, similar ao que envolve a força do contemporâneo, a Voz em 

Ismália (2006) é a construção de toda uma atmosfera narrativa que movimenta a 

linguagem em seu desconhecido: 

 

[...] em si como pura voz, não porém, simplesmente como um mero som nem 

como esfera do significado determinado, mas como portadora de um 

significado desconhecido. A voz, assim considerada, mostrar-se-á como pura 

intenção de significar, como puro querer-dizer, no qual alguma coisa se dá à 

compreensão sem que se produza ainda um evento determinado de significado. 

(AGAMBEN, 2006, p. 53) 
 

Na intenção de significar as dualidades, a Voz enuncia uma presença no texto que 

permanece oculta na imagem, evidenciando a possibilidade de Ismália estar presente 

mesmo sem ser revelar visualmente, de modo que um facho de luz no interior da torre 

constrói essa possibilidade. 
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Figura. 2 – Projeção da presença oculta no interior da torre. 

Fonte: GUIMARAENS e MORAES, 2006. 
 

Mediante esta intenção de significar, o fragmento do poema enuncia que alguém 

ainda “Viu uma lua no céu / Viu outra lua no mar”, evocando a atenção do leitor para a 

aparição das luas e para o trabalho de tentar encontrar na imagem, a presença nomeada 

anteriormente como Ismália. O que transborda nesta passagem é o desejo da Voz como 

vontade de saber, mediante o que é incógnito e que mesmo sendo citado não se revê-la, 

tal qual uma experiência com um verbo desconhecido e que Agamben retoma a partir do 

pensamento de Santo Agostinho: 

 

Esta experiência de um verbo desconhecido (verbo incognitum) na terra de 

ninguém entre som e significado é para Santo Agostinho, a experiência 

amorosa como vontade de saber: à intenção de significar sem significado 

corresponde, de fato, não a compreensão lógica, mas ao desejo de saber [...] 

(AGAMBEN, 2006, p. 54) 
 

O incógnito que reside e se encontra unicamente na Voz, abre o pensamento para 

reflexão desses pequenos gestos construídos pela imagem e pela palavra e que revela no 

livro toda uma dimensão misteriosa que cria indicativos de linguagem que não 

determinam ou fecham o significado, mantendo aberto a presença do leitor e do livro na 

construção do ter-lugar de linguagem. Estes indicativos operam como um 



30 
 

pronunciamento no qual a Voz se manifesta como uma passagem em “[...] intenção de 

significar e como pura indicação de que a linguagem tem lugar.” (AGAMBEN, 2006, p. 

54). 

Nesta experiência de passagem para Voz, tanto a imagem quanto a palavra 

evidenciam aspectos de constante oposições que na fricção dos fragmentos do poema, 

entre “perto” e “longe”, “céu” e “mar”, “subiu” e “desceu”, constrói um jogo de 

negatividade que suprime o significado em uma intenção de dizer sem nunca dizer, de 

modo que “[...] é aquilo que vai ao fundo e desaparece, para que assim o ser e a linguagem 

tenham lugar.” (AGAMBEN, 2006, p. 55). 

No mergulho a negatividade, a narrativa consegue efetivamente enunciar seu 

discurso, sem nunca necessariamente fechá-lo. Da mesma forma, o texto fragmentado e 

a imagem pronunciam a seu modo sua Voz, e movidos pela materialidade do livro, 

criando no objeto a oposição da página de cima e de baixo do livro – como uma paisagem 

que se espelha sem nunca se espelhar em uma temporalidade em constante atualização: 

 

A voz abre, de fato, o lugar da linguagem, mas abre-o a tal modo que ela já 

está presa em uma negatividade e, antes de mais nada, entregue desde sempre 

a uma temporalidade. Uma vez que tem lugar na Voz (isto é, no não lugar da 
voz, no seu ter-sido), a linguagem tem lugar no tempo. Mostrando a instância 

de discurso, a Voz, abre simultaneamente, o ser e o tempo. Ela é cronotética. 

(AGAMBEN, 2006, p. 57). 
 

A Voz em sua instância temporal, constrói ao mesmo tempo que é construída por 

uma temporalidade de enunciação, uma operação marcada no presente, que em Ismália 

(2006) evidencia a especificidade da montagem do livro, mas para tanto, é necessário 

compreender o que este aspecto material provoca em sua negatividade – e que só pode 

ser acessada na passagem presente na qual a enunciação tem o seu lugar: 

 

O presente é propriamente a fonte do tempo. Ele é aquela presença no mundo 

que apenas o ato de enunciação torna possível, pois (reflita-se sobre isso) o 

homem não dispõe de nenhum outro modo para viver “o agora” senão o de 

realizá-lo através da inserção do discurso no mundo. [...] O presente formal 

não faz mais do que explicitar o presente inerente à enunciação, que se renova 
com cada produção de discurso, e , a partir deste presente contínuo e 

coextensivo à nossa presença, imprime-se na consciência o sentimento de uma 

continuidade que nós chamamos “Tempo”; continuidade e temporalidade que 

são geradas no presente incessante da enunciação, que é o presente do próprio 

ser, e são delimitadas, através de uma referência interna, por aquilo que se 

tornará presente e pelo que não o é mais. (BENVENISTE apud AGAMBEN, 

2006, p. 57) 
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As ilustrações do livro em sua narratividade, apresentam uma série de imagens 

em constante congelamento semelhantes a uma fotografia – que capturam um instante 

impossível de ser capturado pelo olhar humano. De modo similar a imagem, o fragmento 

do poema também cria os indicativos dessa suspensão temporal na palavra – “Pôs-se”, 

“Viu”, “perdeu”, Banhou-se”, “Queria”, “Estava”, “Ruflaram”, “subiu” e desceu”, e que 

faz do passado algo novo no presente. No choque entre imagem e palavra, as 

temporalidades se contraem e revelam no movimento da narrativa um espaço-tempo 

repleto de negatividade que não cessa de se produzir, e que na Voz “[...] capta o ter-lugar 

da linguagem, apresenta-se, portanto, como fundamento negativo sobre o qual repousa 

toda a onto-lógica, a negatividade originária, sobre a qual toda negação se sustém.” 

(AGAMBEN, 2006, p. 58) 

Com este aspecto localizado, é possível observar como o livro consegue construir 

um espaço de passagem e cisão da linguagem para a Voz, criando uma dimensão de 

apreensão de temporalidades que se contraem e revelam um intervalo negativo entre o 

significado proposto na unidade do fragmento do poema com a imagem, de modo que a 

conjunção com a materialidade constrói no livro uma experiência de linguagem. 

 

1.3 – A experiência de linguagem em Ismália. 

 

Considerando a negatividade da Voz que a palavra e a imagem em Ismália (2006) 

apresentam, torna-se importante localizar como e qual é a experiência de linguagem que 

o livro-objeto propõe. Logo, faz-se necessário perceber como o livro e a literatura se 

entrelaçam na construção de uma experiência inacabada em constante transformação. 

Assim, a experiência de linguagem seria a condição na qual todo humano se situa 

como ser falante em estruturas que se entrelaçam para dar volume ao que se compreende 

do entrelaçamento do real e imaginário, e que no livro se revela no modo como os 

fragmentos do poema as ilustrações e materialidade do objeto criam este movimento de 

operação da linguagem.  

Em sua experimentação de linguagem, o fragmento do poema enuncia que Ismália 

“Viu uma lua no céu / Viu outra lua no mar”. Para que essa experiência se consolide, a 

imagem torna-se necessária nesta construção, criando uma ambivalência entre real e 

imaginário pela lua que se manifesta como forma, entrelaçando a realidade em contato 

com imaginário como visão, de modo que livro e leitor constroem juntos a relação do ser 

falante que testa os limites dessas esferas “[...] se dá como impossível em um instante de 
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horror – não são, neste sentido, senão a maneira como o imaginário, levado a seu limite, 

procura ainda representar para si o real [...]” (AGAMBEN, 2018, p. 4). 

O impossível na linguagem se constitui em um experimento que para ser 

apreendido deve-se ser experimentado no choque entre o real e imaginário – no qual o 

literário e a infância são um espaço-tempo de mudança. Simultaneamente, o literário e as 

crianças experimentam a linguagem como um corpo de afetações, sensações e 

transformações, tal qual a imagem de Ismália que diante de sua experiência, vivência cada 

uma destas instancias em intensidades singulares em instantes de presença no possível e 

impossível.  

Para tanto, para perceber a fricção existente deste experimento de linguagem é 

necessário observar um aspecto particular a este processo, ligado a construção das 

Imagens6 ligadas ao imaginário. Estas Imagens, possibilitam com que a linguagem se 

desvaneça e apareça como visão tal qual a cerne do pensamento filosófico, que faz com 

que aquilo com o qual o ser humano se defronta e é revelado pela Voz, não seja 

necessariamente o que é, mas abra projeções para ela sendo ela mesma outra coisa 

(AGAMBEN, 2018).  

Logo, este seria o modo como a fricção entre o fragmento do poema e ilustrações 

- ambos em sua narratividade, criam o lugar no qual a imagem da lua contemplada seja o 

entrelaçamento que toca a realidade e o imaginário, propondo que essa fricção não seja 

necessariamente uma metáfora. Com isso, o instante no qual o fragmento do poema 

enuncia “E como um pendeu As asas para voar…”, não é simplesmente uma figura de 

linguagem para o movimento de abertura dos braços na similaridade de asas, mas sim, a 

constatação deste experimento de linguagem revelado na imagem de Ismália, que faz com 

seus braços se abram em uma Imagem preenchida do que é significante a este gesto e que 

permanece oculto, ao mesmo tempo que se revela como símbolo literário. 

 Todavia, a percepção destes movimentos e entrelaçamentos presentes na 

linguagem, possibilitam com que livro e leitor experimentem esses aspectos a todo 

instante, de modo que ambos se envolvem no processo de construção de uma unidade do 

corpo como um mundo formado de percepções e de sintomas capturados da realidade e 

 
6 A partir deste ponto, tomarei a diferenciação do termo Imagem com ( I ) maiúsculo e ( i ) minúsculo, 

considerando Imagem a compreensão de acesso onírico que se estabelece como visão ligada com o 

imaginário - e que pelo pensamento atravessa tempo-espaço. Já a imagem, será tratada pelos 

desdobramentos materiais e visuais (pictóricos), que permitem a construção das Imagens do pensamento, 

mas que ainda assim podem ser observadas em sua qualidade técnica. 
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do imaginário, que se concretizam e ganham dimensão na experiência liberada. (PALO, 

2019). 

Sendo assim, existe um nó entre realidade e imaginário que possibilitam com que 

seja possível constituir um experimento entre palavra, imagem e materialidade, que na 

linguagem abrem a passagem para a Voz, sendo este um lugar no qual “[...] emergem 

desses hiatos alteridades construídas sobre a tríade das relações 

infância/linguagem/experiência; nela a infância ganha um lugar vazio, a instância da Voz, 

o discurso, ao libertar-se de toda realidade psíquica.” (PALO, 2019, p. 190). 

Com isso, este aspecto permite com que a linguagem de Ismália apresente este 

espaço de onde emerge a instância da Voz, em um vazio intervalar entre o sonho e a 

loucura, e que para tanto pode apenas dizer o que é indizível, sendo que “O indizível é, 

por assim dizer, a coisa da linguagem, o que a linguagem não faz senão dizer.” 

(AGAMBEN, 2018, p, 6), e que cabe unicamente a linguagem propor novos modos e 

percursos de experiência.  

Nesta perspectiva, o fato de o poema ser fragmentado e colocado em conjunção 

com outras linguagens, abre a possibilidade com que ele próprio adentre a instância de 

sua infância e de sua Voz, e nesta instância, leitor e livro ganham “[...] o privilégio de 

absorver diacrônicas e sincrônicas, ao anular o intervalo e fragmentar toda a estrutura em 

eventos de presentidade.” (PALO, 2019, p. 191). 

A presença e a ausência da moldura nos intervalos provocam uma percepção de 

mudança que deflagram a fragmentação da narrativa, sendo justamente essa mudança o 

que coloca a experiência com o livro no adjunto de um evento de presentidade, e que faz 

com que a fragmentação do poema na imagem, crie uma unidade que se movimenta e 

suspende a todo instante. 

Diante desta experimentação de linguagem, o poema, imagem e materialidade 

ganham volume neste percurso presente no livro, irrompendo como protagonistas da 

enunciação: 

 

Desse modo, a voz significante tenta escapar do sistema binário da 

representação. Dessa fratura, surge um novo tempo da experiência para a 

infância, tempo que o contemporâneo não tem conseguido assegurar à criança, 

no esquecimento desse jogo da história e sua função significante como mais 

importantes que a função dos próprios significados. (PALO, 2019, p. 191) 
 

A fratura é introduzida na linguagem do livro, é localizada na temporalidade do 

Kairós, como lugar temporal da linguagem no qual que não seja o significado do poema 
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em sua unidade passada que determina o significado da narrativa, mas sim a narrativa do 

livro-objeto que toma as rédeas do tempo e faz com que os significantes fragmentados se 

erguem para fazer ressoar uma nova Voz. Cada um dos aspectos presentes em Ismália 

experimenta a linguagem em sua negatividade, abandonando o sentido e se multiplicando 

como índices sem referência, tomadas de semelhanças e alegorias no adentrar do 

desconhecido da linguagem em experimentação.  

Este é um advento no qual o livro fala, fala em uma potência que não se esgota e 

se mantém sempre em movimento na passagem para Voz, acessando a origem da 

linguagem em sua infância, de modo que a experiência do leitor “[...] libera-se da 

condição de sujeito psicológico e como voz transmuta-se em ser-signo, em que a língua 

insere o tempo-agora (Jetzt-Zeit), verdadeiro lugar da construção de sua história e 

verdade.” (PALO, 2019, p. 191), e nesta verdade, livro e leitor criam possibilidades e 

fazem da sua história uma experiência inacabada que nunca se esgota (AGAMBEN, 

2018). 

Logo, não são os eventos desencadeados cronologicamente pelo poema que 

definem a história traçada no livro, mas sim, a experiência de linguagem que se propõem 

a construir a passagem na qual a potência do poema fragmentado não se esgote, e se 

mantenha em um movimento de transformação no agora que nunca se cessa: 

 

[...] uma nova dimensão do tempo pleno, que vem, no “agora”, afastar a 

experiência ocidental do tempo cindido em favor da mudança qualitativa do 

tempo. Do tempo infinito para o tempo pleno, descontínuo e finito do prazer, 
deve-se assegurar o instante, o “agora da Voz da infância” no tempo presente. 

(PALO, 2019, p. 192). 
  

No instante pode-se desmontar o livro a fim de não apenas construir estas novas 

temporalidades, como também expor essa potência de negação, que não é ser 

necessariamente o que se é ou o que se revela, mas sim, a efetiva liberdade que possibilita 

construir novos desencadeamentos na negatividade contida em suas curvas e bifurcações, 

em sua impotência no sentido da potência do não, que é “[...] é a forma sob a qual a 

potência existe enquanto tal, e fazer a experiência de uma potência significa também e 

antes de tudo fazer a experiência de uma impotência, de uma potência de não.” 

(AGAMBEN, 2018, p. 9). 

Existe assim nesta potência do não em Ismália, um movimento de reatualização 

no qual a experiência de linguagem é a cesura que reatualiza a narrativa.  Nos intervalos 

ali propostos, é possível retroceder no lugar onde a palavra falta, para assim retornar a 
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matriz de descontinuidade do livro onde pode-se atribuir a Voz – os ecos de alteridade no 

qual os significantes relacionados sejam mudos, abertos sempre ao impossível da 

linguagem (PALO, 2019). 

Como significante mudo o livro pode dizer o indizível, e como tal, adentrar um 

espaço desvinculado da memória em ligação com o esquecimento no qual a palavra falta, 

e por faltar, perde seu referencial para poder se atualizar e efetivamente ser lembrada na 

natureza de sua inauguração. 

A possibilidade de mover o livro em outros desencadeamentos, permite com que 

seja possível retroceder um passo atrás no pensamento e na experiência já consolidada, e 

partir onde existe efetivamente a experiência da língua – onde as palavras e as imagens 

são esquecidas e nos faltam (AGAMBEN, 2018). 

No voltar de um passo atrás que se abre como possibilidade, o livro faz com que 

o protagonismo seja feito por quem move sua materialidade como sujeito da linguagem, 

brincando e movendo os eixos da representação, atravessando um palco singular que 

rompe com qualquer sobreposição feita em sua experiência – em ressonância com o que 

a teoria da infância propicia (AGAMBEN, 2014) 

Mediante o movimento dos eixos da experiência, o tempo do Kairós faz com seja 

possível ser feito o ajuste de contas com a própria linguagem, de modo a mover e 

desprover da palavra e da imagem toda sua referência no limiar no qual o movimento das 

mãos humanas, seja aquilo que permite com que a narrativa se desloque para seu ponto 

vazio: 

 

No conceito-limite enquanto palavra sem referência, trata-se de uma pura 

exterioridade, do acontecimento de um fora. É aliás isso o que significa para 

Kant, o termo limite (Grenze) em oposição à barreira (Schranke), pois no limite 

(ou talvez deveríamos traduzir por limiar), trata-se do ponto de contato com 

um espaço vazio, ao passo que na barreira uma tal exterioridade não é 

necessária, e há apenas negação. (AGAMBEN, 2018, p. 11) 

 

Portanto, esta seria uma zona onde a experiência de linguagem se adensa para 

fazer emergir a Voz como volume da negatividade em constante dilatação, o que firma 

uma experiência do devir da infância, onde no instante de passagem para essa a zona 

limiar na qual a Voz “potencializa-se no ‘instante’, lançando-se para o “ter-lugar” em 

passagem liminar, no ‘agora’, a linguagem tende a inscrever o início da sua própria 

história com Voz ou Ser como intenção de significar, querer dizer.” (PALO, 2019, p. 

193). 
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Assim, o experimento de linguagem em Ismália constrói novas enunciações sem 

nunca chegar ao seu fim, permanecendo na temporalidade do Kairós – e por não se 

concluir, consegue permanecer em uma potência que não se esgota, sempre aberta na qual 

“Não há aqui nem simples potência (pode se escrever) nem simples impotência (poder 

não se escrever), mas uma impotência que se volta para si mesma, e pode assim não não 

se escrever, pode sua impotência, seu impossível” (AGAMBEN, 2018, p, 13). 

O impossível tem sua morada na poética na linguagem do texto da imagem e da 

materialidade, em uma zona limiar na qual a experiência é apreendida em seu 

movimentar, aderindo a particularidade da temporalidade da Voz no lugar de cisão dos 

limites presentes no livro e que apenas aqueles que colhem sua própria liberdade podem 

atravessar: 

 

É a razão maior porque selecionamos essa travessia da língua para o discurso 

para demonstrar a hipótese de que a Voz da infância pode ser liberada dessa 

representação inocente das letras e do poder do adulto a partir da cisão língua 

e fala, e lograr seu futuro latente do presente, ao experimentar o espaço e o 

lugar vazio da magia excluída, no ter-lugar da palavra poética. (PALO, 2019, 

p. 193) 
 

Este seria em si o instante no qual é possível desatar os nós que prendem a 

linguagem, e da mesma forma, desatar os nós que determinam o que pode e não pode um 

livro em um novo agora.  

Mediante o novo agora, é possível mover as estruturas e os limites materiais, e 

que em suma, é a constituição do experimento de linguagem onde se pode não poder, 

como lugar do impossível em contingência que advém e que não interrompe o processe 

de não se escrever no necessário e no impossível (AGAMBEN, 2018). 

Este deslocamento que não cessa se escrever, move do poema para um espaço 

vazio que não interrompe sua transformação, propondo com que a imagem e a 

materialidade ressoem na alteridade da Voz, tornando o livro um espaço de 

experimentação onde se manifesta a consciência do que se quer enunciar, ao mesmo 

tempo “[...] que o que não tem nome nem forma (ou o que não é o ser) não é outra coisa 

para-além do nome e da forma, mas é a experiência de nossa própria potência (ou 

impotência) de conhecer e de falar: é a experiência da língua" (AGAMBEN, 2018, p. 15). 

Nesta experiência, Ismália (2006) adentra uma zona de passagem para a 

temporalidade da Voz, no qual “Sua enunciação é algo que fica à espera sem tempo, como 

uma história transcendental, limite e estrutura do conhecimento humano” (PALO, 2019, 
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p. 202), e que para tanto, é uma experiência de liberdade do tempo e do espaço que 

revelam a natureza de aparelho técnico presente no livro-objeto. 
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Sou um poço de gestos que nem em mim se 

esboçaram todos, de palavras que nem pensei 

pondo curvas nos meus lábios, de sonhos que me 

esqueci de sonhar até o fim.  

 

(Bernardo Soares – Fernando Pessoa) 
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Capítulo II – Entrelaçar o tempo-espaço no agora 

 

2.1 – O tempo do agora: Kairós 

 

Com o objetivo de compreender e localizar a zona de passagem para a Voz em 

Ismália, é necessário localizar como as especificidades desta publicação podem 

transformar a relação crítica com o livro-objeto, compreendendo como tempo determina 

um papel fulcral na construção da experiência literária.  

Diante deste conceito, a imagem é a linguagem que determina um papel 

fundamental para a percepção desta temporalidade, mas falar do paradigma ontológico 

da imagem, demanda um processo no qual nunca será possível definir o que 

necessariamente ela é, mas como em sua aparição ela transforma a relação com o mundo 

(RANCIERÈRE, 2003). Nesta perspectiva, o que é possível efetivamente é localizar 

como a presença dessa linguagem transforma a temporalidade, restituindo para o leitor as 

ligações mágicas e misteriosas tramadas na narrativa e que cabe a ele a tentativa de 

decifrar o que permanece oculto na Voz. 

Nesta condição anacrônica a imagem de Ismália constitui-se como um percurso 

de retomada ao tempo das Imagens, em uma temporalidade que se contrai e fragmenta 

em sua cronologia, em um ajuste de contas com o próprio tempo – sendo este o tempo do 

Kairós. 

Não por caminhos lineares, mas em curvas e bifurcações, em um constante rastejar 

em busca de Imagens que construam acontecimentos fulcrais para a mudança dos tempos, 

a particularidade do tempo do Kairós, possibilita com que a linguagem das imagens seja 

deslocada da temporalidade que pertence, mantendo-se suspensas em si mesmas, de modo 

a revelarem em sua mais absoluta liberdade o que permanece oculto em sua passagem. 

Diante da particularidade deste tempo, as imagens em Ismália são evidências desta 

temporalidade residual resultante de destroços semelhantes ao nascimento e a morte, e 

que para as imagens, é um tempo desértico de sombras que possibilita com que elas sejam 

vistas em sua condição mística e fantasmática, de aparecer e desaparecer como um grão 

de areia que se esfacela no ar. 

Na passagem de construção de um pensamento poético sobre a temporalidade das 

imagens no Kairós, abre-se um limiar que possibilita perceber que no movimento das 

imagens, não é o sentido aparente que define o que elas são, mas sim, como o movimento 

de sua passagem constrói sensações e afetos que fazem com que elas saltem no tempo, e 
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se arremessam em uma queda em direção a uma linguagem que se suspende no instante 

(RANCIÈRE, 2015). 

Tomada desta energia de transformação, as imagens se petrificam no instante, 

revelando uma linha invisível repleta de resíduos de temporalidades distintas que se 

movem sem nunca se encerrarem, construindo ligações com um passado e com um 

presente que se repete, mas nunca igual. 

Este aspecto apresenta um fluxo pertencente as imagens – de se manterem em uma 

passagem constante de construção e reconstrução, de modo que a temporalidade do 

Kairós revela sua condição fugidia, tal qual o que Benjamin aponta: 

 

A verdadeira imagem [das wahre Bild] do passado escapa fugidia. Somente na 
imagem que relampeja, uma vez por todas, no instante da sua cognoscibilidade, 

deixa-se fixar no passado... Pois é uma imagem irrevogável do passado que 

corre o risco de esvanecer em cada presente, que não se reconheça significado 

nela.” (BENJAMIN apud AGAMBEN, 2016, p. 162). 
 

Diante deste risco, a experiência de linguagem proposta pela imagem em Ismália, 

se mantém em uma temporalidade que nunca se conclui e se movimenta no intervalo do 

tempo cronológico (Chrónos) diacrônico, que demarca a passagem da narrativa sem 

necessariamente se inserir em uma temporalidade sincrônica (Aion), que manteria a 

narrativa em uma condição imutável e impediria a fragmentação do poema. Mas o que 

interessa em relação a esta pesquisa, é a percepção distinta das temporalidades, 

principalmente no instante de seu ajuste de contas: 

 

O que aqui nos interessa não é tanto o fato de que, no curso de uma tradição 

ainda viva, aion seja identificado com a eternidade e Chrónos com o tempo 

diacrônico, mas que a nossa cultura conheça, desde a origem, uma cisão entre 

duas diferentes noções de tempo, correlatas e opostas. (AGAMBEN, 2014, p. 

89) 
 

Nesta cisão, o tempo de Kairós coabita essas temporalidades, impedindo com que 

não só a narrativa chegue necessariamente ao seu fim, como também não se mantenha 

inalterável. A temporalidade do Kairós, faz com que as imagens permaneçam em 

constante atualização e construção (Bild): 

 

[...] para Benjamin, tudo aquilo (objeto, obra de arte, texto, lembrança ou 

documento) em que um instante do passado e um instante do presente se unem 

numa constelação, na qual o presente deve saber se reconhecer significado no 

passado e este encontra no presente o seu sentido e o seu cumprimento 

(AGAMBEN, 2016, p. 162) 
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Diante deste aspecto de constante recapitulação de instantes, a imagem em Ismália 

constrói no tempo de Kairós uma série de constelações onde seus desencadeamentos do 

passado se reconhecem no presente, e se aproximam a tal ponto de manter a presença do 

poema, mesmo em sua fragmentação e unidade singular. 

Nesta constante modificação, o movimento da imagem mantém sua qualidade de 

inapreensível, capturando cada instante do passado como uma possibilidade de 

modificação do presente, como se a linha cronológica contida no poema fosse dilatada e 

alterada no ajuste de contas com o passado. 

Desta forma, na temporalidade do Kairós é possível observar como o livro cria 

um espaço de choque na intersecção entre o sincrônico e diacrônico, na similaridade de 

um corpo de poema que coabita o mundo dos vivos e dos mortos simultaneamente, mas 

que fragmentado na imagem consegue sobreviver na passagem entre sincronia e 

diacronia. Esta característica, faz com que as estruturas significantes do poema 

cronológico de um salto quântico, ao ponto de fazer com que os significantes se tornem 

instáveis ao ponto de se tornarem símbolos (AGAMBEN, 2014). Este movimento faz 

com que as imagens doem tempo ao próprio tempo, encontrando assim a possibilidade de 

uma mudança efetiva na experiência narrativa. 

Diante desse aspecto, existem dois tempos capturados na imagem – um no qual a 

imagem ocupa todo o espaço da página e outro no qual ela é enquadrada por uma moldura. 

Por meio destes aspectos, as temporalidades se chocam ao mesmo tempo em que 

caminham cada uma em seu espaço distinto, possibilitando prever na próxima virada 

página uma aproximação, mas que ao mesmo tempo mantém a condição de permanente 

incerteza e imprevisibilidade – estamos fadados ao decreto e a ordem diacrônica, na qual 

os eventos do fim adquirem a qualidade de mistério. 

O leitor em posse do livro, observa as circunstâncias específicas que se 

apresentam em cada uma das imagens durante o movimento narrativo das ilustrações, 

como se ele próprio estivesse neste intervalo de dilatação do tempo do Kairós, no qual a 

cada virada de página ocorre uma atualização da imagem onde reconhecemos o mesmo 

espaço, em um instante de recapitulação, que podem ser lido como fragmentos da 

passagem do poema e de uma imagem que experimenta ali a possibilidade de ser 

reconhecida no presente, mas sempre mantendo sua constante diferença em relação ao 

que foi apresentado anteriormente. 
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No movimento, tanto a narrativa do poema quanto das ilustrações, tem suas 

temporalidades particulares atravessadas uma pela outra, de modo que ambos se 

fragmentam em sua diacrônica e sincrônica. 

As passagens da narrativa podem assim ser vistas e lidas em duas presenças 

anacrônicas, que ao mesmo tempo possibilitam com que a Voz do poema e das ilustrações 

se encontrem em sua sobrevida, na qual apenas o tempo do agora poderá delinear a 

experiência particular de cada uma delas. Neste ponto, o instante do Kairós abre-se em 

um tempo único residual, no qual as páginas com e sem moldura revelam um instante 

vazio do “[...] tempo-agora (Jetzt-Zeit), entendido como suspensão messiânica do 

acontecer, que reúne em uma grandiosa abreviação a história da humanidade.” 

(AGAMBEN, 2014, p. 123). 

No tempo-agora (Jetzt-Zeit), a narrativa se movimenta em estilhaços criando um 

uma topografia de fragmentos a cada virada de página, no qual cada instante corresponde 

a multitude de temporalidades e eventos suspensos que acontecem no agora, mas que 

quando percebidos tornam-se póstumos. 

Em meio a estes destroços, a imagem de Ismália se ergue como uma presença que 

absorver e habita o anacronismo temporal, podendo ser vista na constante suspensão de 

uma temporalidade que se estende, ramifica e multiplica na presença do que é oportuno 

no instante de mudança, como uma iniciativa na qual livro e leitor podem romper e 

adentrar o tempo da história, sendo que este “[...] é o kairós em que a iniciativa do homem 

colhe a oportunidade favorável e decide no átimo a própria liberdade. (AGAMBEN, 2014, 

p. 126). 

Logo, o poema não se solidifica em sua estrutura permanente, mas se fragmenta 

em uma presença material que junto com a imagem cria uma antítese diante de sua própria 

materialidade, como uma presença que se levanta para profetizar uma última palavra. 

Cabe ao leitor errante, observador e atento às imagens, ser assombrado pelo 

choque destas temporalidades e adentrar o livro nos espaços de negatividade que 

intersecciona cada intervalo de páginas, encontrando assim o momento de legibilidade no 

entrelaçamento dos fragmentos de texto com as imagens: 

 

Cada agora é o agora de determinada cognoscibilidade [Jedes Jezt ist das Jetzt 

einer bestimmten Erkennbarkeit]. Nele a verdade está carregada de tempo até 

se estilhaçar. (Esse se estilhaçar, e nada mais, é a morte da Intendio, que 

coincide com o nascimento do autêntico tempo histórico, o tempo da verdade.) 

Não é que o passado lance a sua luz sobre o presente ou o presente a sua luz 

sobre o passado, mas a imagem é aquilo em que o que foi se une 
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fulminantemente com o agora numa constelação. (BENJAMIN apud 

AGAMBEN, 2016, p. 166) 
 

Agora, a imagem em Ismália cria uma constelação a cada virada de página que se 

interliga com cada imagem que a precedeu, em uma experiência única a ser explorado 

pelo olhar diante dos fragmentos que se aproximam e distanciam enquanto a narrativa 

enuncia um futuro que advir em acontecimentos passados apresentados no agora.  

Este movimento instaura um tempo de sobrevivência que ainda está por vir, e que 

restitui ao poema a possibilidade de retornar a Voz, em uma experiência de linguagem 

que não se esgota e se reanima de mãos dadas com imagem, reconfigurando a memória 

estabelecida e consolidada com o poema: 

 

As imagens das quais é feita nossa memória tende, incessantemente no curso 

da transmissão histórica (coletiva individual), a se enrijecer em espectros e se 

trata, justamente, de restituir-lhes a vida. As imagens são vivas, mas sendo 

feitas de tempo e de memória, sua vida é sempre Nachleben, sobrevivência, 

está sempre ameaçada e prestes a assumir uma forma espectral. (AGAMBEN, 

2007, p. 33) 
 

Nesta forma espectral, a experiência adquire uma energia de imprevisibilidade 

diante de um livro que promove um acontecimento singular – algo acontece e deste 

acontecer algo resta como experiências, até o ponto no qual as ligações sensíveis entre 

imagem e palavra se exponham ambas como linguagem, de modo que a manipulação 

diante do livro apresente Imagens e narrativas inomináveis.  

Em cada virar de página, as ilustrações revelam que na narrativa de Ismália a 

temporalidade se encontra fraturada se dilatando a cada instante que a imagem é capturada 

pelo olhar. Cada captura mantém uma relação com o futuro, por serem fragmentos 

imperceptíveis do passado que podem ser revisitados no prenúncio de seu fim, sendo 

imprescindível ficar atento a significação em fuga das inscrições materiais do livro, que 

a cada virada de página evoca no instante seu tempo particular (GIRÃO, 2017). 

Desta forma a temporalidade do livro é profana, no sentido que pode ser 

manipulada pelas mãos que tocam o livro, como também pela própria narrativa que 

mostra sempre um tempo restante que nega seu fim (éschaton) “[...] é um resto, o tempo 

que resta entre esses dois tempos, se se divide, com uma cesura messiânica ou com um 

corte de Apeles, a mesma divisão do tempo.” (AGAMBEN, 2016, p. 80). 

Perante esta divisão, o livro explode em possibilidades distintas e transforma 

integralmente a percepção do tempo, e introduz um tempo que resta no qual será o leitor 
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que deve rearranjar os fragmentos da narrativa. O tempo do Káirós – o tempo messiânico, 

é a contração da negatividade do tempo que nega o fim da narrativa, e que na similaridade 

com o conceito do tempo messiânico, apresenta uma temporalidade descontínua que não 

[...] coincide nem com o fim do tempo e com o éon futuro, nem com o tempo cronológico 

profano, sem, porém, ser exterior em relação a este último. Ele é uma parte do tempo 

profano, que sofre uma contração que o transforma integralmente [...]” (AGAMBEN, 

2016, p. 82). 

Diante desta transformação, o desencadeamento das imagens pode alçar voo e 

fazer com que o poema fraturado se apresenta em seu estar-no-mundo, no qual o leitor 

consolida o livro como um objeto profano que pode ser transformado, e que instaura um 

choque na história da narrativa: 

 

Deste modo, também ela, como prova tangível da descontinuidade entre 

mundo dos vivos e mundo dos mortos e entre diacronia e sincronia e ainda 

como significante instável que pode transformar-se a todo momento em seu 

próprio oposto, representa simultaneamente uma ameaça que se trata de 

neutralizar a um expediente que torna possível a passagem de uma esfera a 

outra sem abolir sua diferença significante. E assim como a função das larvas, 

corresponde a das crianças, igualmente os ritos fúnebres correspondem aos 
ritos de iniciação, destinados a transformar estes significantes instáveis em 

significantes estáveis. (AGAMBEN., 2014, p. 102) 
 

Logo os significantes instáveis da imagem transpõem outras realidades em um 

tempo operatório, no qual o leitor conecta a narrativa por si próprio. As imagens ganham 

tempo para serem vistas em suas opacidades, de modo que seu movimento experimenta 

a linguagem e faz de seus gestos um modo de promover a descontinuidade que introduz 

a diferença em sua visualidade. Na diferença, o leitor deve tomar a decisão de assumir 

sua historicidade na relação com o livro, assumindo em sua liberdade o percurso da 

construção de sua experiência (AGAMBEN, 20014)  

No movimento narrativo das ilustrações de Ismália, é possível capturar as imagens 

em sua suspensão, em um mover tomado de potência que não se esgota e que a partir dos 

indicadores do livro – tais como a materialidade, posiciona as imagens de modo a fazer 

com que elas experimentem o devir da linguagem em seu constante inacabamento. 

Com isso, o tempo de Kairós em Ismália revela esta temporalidade ulterior e de 

origem, que adentra na própria construção do livro a fim de profaná-lo: 

 

Esse tempo ulterior não é, porém, um outro tempo, algo como um tempo 

suplementar que se acrescenta, de fora, ao tempo cronológico; ele é, por assim 

dizer, um tempo dentro do tempo – não ulterior, mas interior – que mede 
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apenas minha defasagem em relação a ele, o meu ser em desvio e em não – 

coincidência em relação a minha representação do tempo, mas precisamente 

por isso, também a minha possibilidade de cumpri-la e de apreendê-la. 

(AGAMBEN, 2016, p. 85) 
 

Em seu movimento de apreensão, as imagens tomam posição frente à autoridade 

que rege a cultura da própria construção do livro e de sua manipulação, e indaga a própria 

experiência consolidada com o poema em sua tradição. Nesta tomada de posição, as 

imagens criam as bifurcações na realidade estrutural consolidada, onde o leitor pode 

assim partir em busca de uma nova composição da experiência, revelando nessa 

obscuridade um fenômeno de linguagem que suspende a percepção e coloca efetivamente 

o indivíduo em uma experiência muda: 

 

[...] a constituição do sujeito na linguagem e através da linguagem é 

precisamente a expropriação desta experiência <<muda>>, é, portanto, já 

sempre <<palavra>>. Uma experiência originária, portanto, longe de ser algo 

subjetivo, não poderia ser nada além daquilo que, no homem, está antes do 

sujeito, vale dizer, antes da linguagem: uma experiência <<muda>> no sentido 

literal do termo, uma in-fância do homem, da qual a linguagem deveria, 
precisamente, assinalar o limite. (AGAMBEN, 2014, p. 58) 

 

No limite desta experiência muda, as imagens ganham tempo para transporem 

novas passagens na narrativa, ao mesmo tempo que permitem com que exista tempo para 

que a experiência literária de um passo para traz antes de acabar. 

Mediante a experimentação direta com a linguagem do livro, é notável que os 

indicadores materiais e visuais constroem o percurso para que a percepção do leitor seja 

despertada, e ele possa adentrar uma zona na qual seja possível desempenhar um papel 

de efetiva mudança diante da experiência com a arte – no instante no qual se atribui um 

emprego de energia sobre algo, que torna perceptível o tempo que o tempo leva para 

acabar, que é justamente a relação empregada para encerrar a representação de passagem 

temporal (AGAMBEN, 2016) 

O emprego ou trabalho de energia na experiência temporal, é o que dá ao leitor o 

controle do tempo, permitindo com que ocorra a quebra da experiência cotidiana, 

construindo o aflorar de algo que não foi vivido ou experimentado e que germina no 

tempo operativo: 

 

Ele não é nem linha – representável, mas impensável – do tempo cronológico 

nem o instante – igualmente impensável – do seu fim; mas não é tampouco 

simplesmente um segmento extraído do tempo cronológico [...] é, antes, o 

tempo operativo que urge no tempo cronológico e o trabalha e transforma a 
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partir do interior, tempo no qual precisamos para fazer findar o tempo - nesse 

sentido: tempo que nos resta. (AGAMBEN, 2016, p. 85) 
 

No tempo que nos resta, reside o processo no qual existe tempo na própria 

cronologia da narrativa para a mudança, mas isso só se torna apreensível por meio do 

modo como é estabelecida a relação com cada elemento de linguagem do livro. Assim, 

cada linguagem está contida na outra, mas ainda sim mantém sua própria particularidade, 

semelhante a condição da temporalidade do Kairós que está no Chronos, mas que ainda 

sim mantem sua singularidade de tempo. 

Existe então, uma relação entre cada uma dessas linguagens que torna notável a 

dilatação da temporalidade, tal qual “[...] o chronos é aquilo que há em Kairós e o Kairós 

é aquilo que há pouco chronos.” (AGAMBEN, 2016, p. 85). Esta relação permite intuir 

que a dilatação do livro ocorre de modo a romper com o domínio cronológico da narrativa, 

oferecendo a possibilidade de profanar e restituir o objeto ao livre uso das mãos humanas, 

e que sendo restituído, religa o acesso do mundo profano ao leitor – atento ao movimento 

e as constante mudanças e diferenças sua tomada de posição.  

Não é à toa que a relação estabelecida entre o movimento narrativo das ilustrações, 

propicie uma experiência de descontinuidade de modo que o Kairós nas imagens, implica 

o fim da representação do poema estruturalmente e contínuo, revelando a percepção uma 

nova presença a ser notada: 

 

Enquanto tempo operativo, enquanto tempo que é necessário para fazer findar 
a representação o ho nyn kairós messiânico nunca pode coincidir com um 

instante cronológico interno àquela representação. O fim do tempo é, de fato, 

uma imagem-tempo, que representa sobre a linha homogênea da cronologia 

um ponto último. (AGAMBEN, 2016, p. 88) 
 

Como ponto último e não como último ponto, Ismália se estilhaça em uma 

presença que se torna apreensível e que é a possibilidade de fazer o livro ressuscitar no 

indicativo do fim, mantendo-se em constante inacabamento. É justamente neste 

inacabamento onde o Kaíros e Chronos se aproximam, encontrando nas distâncias e 

proximidades indicativos que fazem com que os eventos das ilustrações estejam sempre 

inacabados, tornando-se apreensível o papel do leitor na tentativa de concluir a 

experiência com o objeto literário. 

Sendo assim, as ramificações agarram as diacronias e sincronias do tempo, 

permitindo ao olhar sensível mover e expor o sutil percurso no qual será possível ver um 
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novo trajeto para a narrativa literária – em desvios da realidade que não abdicam de sua 

singularidade imaginária. 

Observando a materialidade do livro, a presença das fissuras permite ao leitor 

revelar semelhanças e diferenças na passagem do tempo, assumindo o protagonismo na 

passagem para a Voz. Em seu movimento Ismália leva a cabo o desaparecimento e 

aparecimento, colocando em evidência os modos de como sua enunciação se constrói, 

fazendo aparecer na analogia de um livro que consegue que manter-se em um desejo de 

inacabamento, que consome a própria materialidade ao mesmo tempo que a destrói, 

aparecendo e se esquivando ao infinito, se recompondo como novo ao mesmo tempo que 

pode retroceder a sua construção original. 

Em meio a um desaparecimento e aparecimento infinito, a condição de finitude 

do livro desaparece e faz com que o percurso literário possa retornar e começar outra vez, 

além de um abrir e fechar o livro no fim da história – semelhante a Imagem de uma 

semente que morre, mas que de alguma forma continua a germinar e faz do fim uma 

condição de ressurreição capaz de interromper o aqui e o agora “[...] como um tempo 

operativo – uma transformação atual da experiência do tempo, capaz de interromper aqui 

e agora o tempo profano.” (AGAMBEN, 2016, p. 90).  

Nesta experiência o livro sai de sua condição transcendental, e se arremessa no 

mundo enquanto liquefaz a imutabilidade da própria materialidade, fazendo aparecer as 

invisibilidades que se contorcem e se recompõem no contato com que o leitor, como se o 

próprio livro mantivesse em si uma energia que reconhece e julga necessária a existência 

do outro que o manipula. 

Assim, Ismália é um livro-objeto que desafia a si próprio, se colocando face-a-

face com seu interlocutor, provocando-o a retomar o fluxo da narrativa em movimentos 

que atravessem a materialidade, como se vida e morte, começo e fim, pudesse ter enfim 

seu ajuste de contas neste instante no qual ambos estejam entrelaçados em tempo no qual 

novas relações são transpostas. 

Desta forma, a imagem e o fragmento do poema usa o instante a seu favor, e faz 

da possibilidade de mudança a construção de um novo presente que se liga com seu 

passado em um novo agora, de modo que as extremidades do livro estejam em contato 

uma com a outra, em uma cesura que tal qual o tempo do Kairós “[...] divide a própria 

divisão entre os tempos, introduzindo entre eles um resto, uma zona de indiferença 

inatribuível na qual o passado é deslocado no presente e o presente estendido ao 

passado.”  (AGAMBEN, 2016, p. 92). 
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No resto gerado entre a fricção das temporalidades proposta pela materialidade do 

livro, a imagem introduz deformações e condições para que a experiência não se esgote, 

reorganizando o que se encontra ao seu redor, como também os desencadeamentos 

passados, de modo a introduzir uma experiência que inverta a relação entre o passado e 

presente da narrativa. 

Com o livro em mãos, cabe ao leitor decifrar o que se oculta em Ismália, tendo 

tempo para formular possibilidades imaginárias e questionar qual seria o mistério ali 

intrínseco, que apenas o iniciado pode destrinchar (DIDI-HUBERMAN, 2017). Assim, a 

narrativa provoca ao olhar o gesto de recapitulação, como um recuo de distância que 

permite colher a possibilidade de construir uma ligação secreta com o livro, que só é 

possível pela percepção do kairós, que é em si o deslocamento que toma distância de seu 

fim.  

Mediante o deslocamento, o livro constrói tanto pelo texto quanto pela imagem 

um movimento de recapitulação que pode ser tomado como uma repetição ligada à 

memória, em uma natureza de esclarecimento e de possíveis verdadeiros significados 

atribuídos pelo leitor. Diante dessa perspectiva, o pensamento e a percepção se apropriam 

de forma efetiva da história que se compõe.  

Na profundidade deste processo de apropriação do tempo, a poesia do livro é 

reerguida e questionada novamente na possibilidade de decifrar o que a lógica não 

permitiu resolver, e que cabe ao leitor averiguar e construir novas ligações sensíveis 

diante da construção de novas legibilidades. Ao mesmo tempo, é ele que resgata do livro 

aspectos estruturais da base do poema, e que independente de se apresentar em um novo 

organismo não deixa de ser um aparelho temporal e material, que tal qual o poema, 

antecede seu fim em cada verso (AGAMBEN, 2016). 

Logo, seria a própria força motriz do poema em sua tendência ao fim, que 

fragmentado e atravessado pela presença da imagem, consegue reconstruir uma estrutura 

fulcral para se estar na temporalidade do Kairós, em um jogo alternado no qual as 

palavras-rimas se apresentam sempre como outra em suas estrofes precedentes, e na 

similaridade, a imagem enuncia sua própria repetição como outra a cada virar de página. 

Este movimento é recapitulado pela imagem e pela própria materialidade como 

procedimento similar a estrutura do poema, sendo este um aspecto de linguagem que 

consegue abrir essa passagem a um tempo que deflagra as diferenças e as constantes 

mudanças: 
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Não há aqui, no entanto, um outro tempo que, chegando não se sabe de onde, 

substitui o tempo cronológico; ao contrário, é esse mesmo tempo cronológico 

que, através das suas mais recônditas pulsações internas, se organiza para dar 

lugar ao tempo do poema.  (AGAMBEN, 2016, p. 90).  
 

Em seu tempo particular, o livro cria os resíduos que abrem as linguagens em seus 

devires, fazendo com que cada um destes gestos tenha tempo para se nutrir dessa 

temporalidade e possam assim voltar a si mesmas, como um lampejo a profundidade da 

enunciação – onde a Voz ecoa na experiência poética com o livro. 

Diante desta repetição, Ismália pode enfim negar seu fim ao mesmo tempo que 

nega seu começo na particularidade do tempo Kairós, em um instante que não mede os 

resultados dos eventos, atribuindo valor as suspensões que fazem a narrativa permanecer 

aberta. Na passagem na qual a imagens e o fragmento do poema quebram a distinção de 

seu valor temporal, surge um lampejo que ilumina a experiência e cria entre livro e leitor 

seu ter-lugar no mundo, que acolhe o imprevisível e se expõem ao risco da mudança e da 

indefinição. 

No Kairós, é possível não só colher as semelhanças, mas principalmente as 

diferenças, de modo que são as pequenas mudanças que conseguem traçar lado a lado – 

de mãos dadas com o pensamento do leitor, uma experiência que se multiplique como 

constelações, movendo os ponteiros do tempo em seu tremor, que oscila e retorna para 

adiar seu fim (DIDI-HUBERMAN, 2018) 

Esta seria a constatação concreta de um adentrar da linguagem no despertar da 

percepção estética, e que faz a literatura encontrar o seu tempo particular para a grande 

virada - quando a linguagem interrompe o curso da vida e apresenta algo nunca visto. 

Diante deste acontecimento, as cordas das temporalidades podem girar 

inversamente, propondo ao leitor o adentrar na zona das inquietações e desequilíbrios, no 

instante no qual seja sua voz que possa enunciar e nomear o mundo a sua maneira 

(BENJAMIN, 2019). 

Pronunciados no agora – no tempo do kairós,  a Voz do leitor e de Ismália podem 

fazer deste instante de nomeação um ter-lugar tomado repleto de paisagens oníricas e de 

nomadismo, vislumbrando a possibilidade de desbravar o desconhecido e fazer de sua 

condição de exílio – de estar no tempo fora do tempo, em um movimento de 

transformação das formas em seus modos de fragmentação e sucessões de agoras – no 

instante no qual o poema cravado no passado sobrevive em imagens restituídas ao seu 

próprio tempo. 
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Defronte essa possibilidade é importante perceber quais são os indicadores de 

linguagem que permitem com que seja possível mover as diacrônicas e sincrônicas 

presentes em Ismália, de modo que consigam agir sobre os significantes, transformando 

as diacronias em sincronias e vice-versa (AGAMBEN, 2014). 

O Kairós em sua temporalidade, é um instante no qual cabe a nós agir sobre os 

acontecimentos, desarticulando as experiências de modo com que elas possam ser 

suspensas no agora. Mas devido a tamanha particularidade deste tempo, ele pode não ser 

percebido, o que demonstra a efetiva importância de agentes metodológicos que possam 

traçar a notabilidade desta contração do tempo. O indicativo que em Ismália possibilita a 

percepção do Kairós como passagem para a zona na qual a Voz reverbera, é a presença 

constitutiva e imprescindível do procedimento de montagem como método de 

experimento de linguagem no livro-objeto. 

 

2.2 – O espaço do agora: Montagem 

 

Pensar em um tempo no qual se possa mover as estruturas dos eventos, implica 

em simultâneo tatear qual seria o espaço no qual as palavras e as imagens possam se 

manter suspensas e vivas. Nesta perspectiva, é necessário acolher a possibilidade de não 

encontrar um lugar único, mas um espaço múltiplo construído como lugar de passagem 

de subjetividades, que dançam e provocam um tremor estético. 

Como método artístico, a montagem é um procedimento utilizado por grandes 

pensadores e artistas da modernidade: 

 

Podemos encontrar essa forma de pensar por montagem nas obras de Aby 

Warburg, Marc Bloch, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Sergei Eisenstein, 

Carl Einstein, André Malraux e Georges Bataille. A montagem seria um 
método moderno de conhecimento e um processo formal, nascido durante a 

guerra e na desordem do mundo ocidental. Toda a geração que viveu o entre-

guerras – Bertolt Brecht, Georg Simmel, Aby Warburg, Marc Bloch, Franz 

Kafka, Marcel Proust, Igor Stravinsky, o próprio Walter Benjamin – criaram e 

pensaram por montagem. (Huapaya, 2016, p.113) 
 

No pensamento por montagem, Ismália (2006) se constrói um espaço de desastre 

no qual a temporalidade do Kairós pode ser percebida na contração do tempo diacrônico 

e sincrônico – cabendo ao humano (leitor) tomar as rédeas de sua liberdade na construção 

da experiência. 
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Diante dos aspectos de sua materialidade o livro se constrói no entre o cruzamento 

de temporalidades, nas fissuras entre a palavra e a imagem lidas e vistas. Nestas fissuras 

experimentadas literariamente, ocorre apreensão e exposição do pensamento em 

montagem tal qual aponta Didi-Huberman, “[...] manter-se em dois espaços e em duas 

temporalidades ao mesmo tempo.” (2017 p.16). 

Essa anacronia pertencente ao espaço de montagem, implica ao leitor estar em um 

platô repleto de fragmentos, atento em como cada vestígio menor de linguagem se 

movimenta – considerando este estar atento, como condição de exílio na qual o poema 

destituído de sua temporalidade, toca a imagem na enunciação de novos tempos, tanto 

para a narrativa como principalmente para a linguagem literária: 

 

Para saber, é preciso tomar posição, o que supõe mover-se, e constantemente 

assumir a responsabilidade de tal movimento. Esse movimento é tanto 

“aproximação quanto “afastamento: aproximação como reserva, afastamento 

com desejo. Ele supõe um contato, mas o supõe interrompido, se não for 
quebrado, perdido, impossível ao extremo. (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 16) 

 

Imersos nesta condição de contato e exílio, os fragmentos do poema e as 

ilustrações vagueiam em suas próprias temporalidades, como se ambas as linguagens em 

si não tivessem a possibilidade de ter um lugar para chamar de seu, implicando assim a 

percepção de um espaço de instabilidade no tempo. 

Resta então, tomar distância entre as palavras e as imagens, de modo a se 

aproximar e estar em ressonância com a fragmentação e com o exílio, atento aos gestos 

que a materialidade proporciona como possibilidade de operação de uma energia 

revolucionária no livro-objeto, e que faz com que a experiência do leitor se posicione 

frente ao mundo e com as coisas que existem de modo inaugural. 

A materialidade da montagem do livro se configura como um espaço de 

transformação, que restitui a possibilidade de comunicabilidade entre o leitor com o 

objeto, em sua tomada de posição principalmente com o que se relaciona – no corpo-há-

corpo7. Entretanto, é importante considerar este espaço de montagem como um lugar no 

lugar, uma anacronia onde o método se apresenta na materialidade e como trabalho de 

transformação sobre o objeto, no qual o leitor pode mover as imagens e as palavras rumo 

a uma tomada de posição, em um instante de construção mútuo de pensamento (DIDI-

HUBERMAN, 2017). 

 
7 Esta característica, implica com que exista uma relação profunda entre livro e leitor, onde se possa 

perceber o objeto como parte intrínseca íntima ao corpo em sua zona de contato. 
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Mediante a anacronia espacial, a montagem faz com que a memória do poema seja 

estilhaçada, fazendo com que os fragmentos do poema sejam aderidos às imagens, de 

modo que o poema e as ilustrações possam revelar em sua narrativa, um espaço de 

sobrevivência e inacabamento da criação artística. 

Movimentando as linguagens, o método de montagem possibilita que seja 

construído um espaço no qual as mãos do leitor possam mover as imagens e as palavras 

do livro, em um campo energético repleto de singularidades no qual o movimento da 

materialidade consiga abrir uma zona de possibilidades para a narrativa. 

Sendo assim, a experiência literária de Ismália se reanima de modo a construir 

novas legibilidades, em um espaço que revela a possibilidade de entrada em uma zona de 

choque e experiência da linguagem. Na construção de novas legibilidades o livro sugere 

que experiência do leitor tenha um contato direto com o objeto em mãos, pois apenas 

deste modo é possível adentrar uma zona que consiga cindir a relação sujeito-objeto, onde 

cada singularidade se torna em sua complexidade um modo de aderência da 

comunicabilidade (DIDI-HUBERMAN, 2017). 

Circundando o espaço de montagem, as linguagens aderidas a sua 

comunicabilidade escapam por uma linha de fuga diante da materialidade do livro, 

possibilitando com seja possível restituir a narrativa em sua condição de esquecimento 

(fragmentado), como algo que foi extraído da memória (estrutura tradicional do poema), 

mas pode assim ser lembrado em um lampejo que ilumina o interior das fissuras, 

reatualizando a experiência em novas legibilidades da transmissão da arte na penumbra 

inacabada dos tempos. 

Com isso, Ismália (2006) traça um espaço de singularidade luminosas que se 

proliferam em sua multiplicidade, tocando outras composições de imagens, palavras, 

corpos e existências (DIDI-HUBERMAN, 2014). 

Sendo assim, o espaço de montagem se configura como a luminosidade na 

penumbra do contemporâneo, implicando a atenção para a temporalidade do Kairós. Este 

movimento é marcado pela-na-linguagem, como um espaço repleto de montagem e 

remontagem dos fragmentos extraídos do livro, resgatando para a experiência um 

deslumbrar de descobertas em meio a um constante trabalho de “[...] work in progress da 

reflexão e da imaginação, da pesquisa e da descoberta, da escritura e da imagem.” (DIDI-

HUBERMAN, 2007, p.24).  

No instante de trabalho, as ilustrações e o poema caem no exílio de suas estruturas 

narrativas em termos cronológicos, sendo arremessados a um espaço de desordem na 
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passagem para fronteiras impensáveis. Nestas fronteiras, ocorre o surgimento de outras 

enunciações recompostas, que quebram a individualidade e se constituem em uma 

simultaneidade tomada de liberdade. 

Portanto, a própria literatura tem seu lugar revolucionário como um espaço de 

queda das construções e formas. Esta queda aproxima o leitor para a profundidade da 

Voz, onde será possível recompor a experiência no instante de decifração e enunciação 

da linguagem. 

Diante das novas ligações repleta de fraturas, as imagens e as palavras são 

expostas em sua carnalidade, revelando as marcas que articulam toda a sua dinâmica de 

pensamento e de constituição, onde as mãos do leitor que move o livro se tornam o ponto 

crítico da legibilidade perante os discursos ali expostos. 

No espaço de montagem, o tempo do agora reivindica este ponto crítico no 

presente, no instante oportuno no qual é possível acessar a constelação de legibilidade: 

 

O fato de alcançar “a legibilidade” certamente representa um determinado 
ponto crítico do movimento (Kritischer Punkt der Bewegung) que as anima. 

Cada presente é determinado pelas imagens que lhe são sincrônicas; cada 

Agora é o Agora de uma determinada conhecibilidade (Erkennbarkeit). Com 

ele, a verdade é carregada de tempo até explodir. (...) Não é preciso dizer que 

o passado ilumina o presente ou o presente ilumina o passado. Uma imagem, 

ao contrário, é aquilo em que outrora encontra o Agora num relâmpago para 

formar uma constelação. (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 21) 
 

Em seu espaço constelar, o livro cria um platô que conecta os fragmentos as 

temporalidades, criando uma zona de atração e repulsão entre imagens e palavras no 

espaço em montagem. Com esse processo, formam-se constelações nas quais a linha do 

imaginário que as liga é composta por meio do gesto humano que as movimenta, fazendo 

com que o próprio livro e a narrativa sobrevivam no agora em um espaço profano, ao qual 

é dado as mãos humanos a possibilidade de manter a literatura viva, como chamas que se 

mantém e ardem mesmo na iminência de seu fim, mas ainda assim, iluminando o passado 

em seu presente, no instante no qual é possível “[...] parar para acordar os mortos e 

reconstruir, a partir de seus fragmentos, aquilo que foi destruído.” (BENJAMIN, 2019, p. 

14) 

Com a composição deste procedimento profano na Imagem de um acordar e 

levante dos mortos, a experiência de montagem é o indicador que pode ou não revelar os 

espaços desconhecidos e ocultos, capazes de restaurar a sensibilidade humana 

(automatizada) em sua reconexão para a linguagem enunciada na Voz – onde é possível 
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enunciar nada em quase tudo e tudo em quase nada, e que não é apenas escrito, mas 

mostrado – deve-se ler, ver, e mover o livro. 

Por meio deste acontecimento a experiência literária se encontra em completa e 

absoluta condição de desordem, aspecto que em Ismália (2006) é notável pela 

fragmentação do poema, na qual caba ao leitor a tarefa de coletá-los e reuni-los em um 

espaço no qual é possível remontar a narrativa em novas possibilidades, na similaridade 

de um passado que se apresenta sempre novo. A perspectiva metodológica da montagem 

se mantém como procedimento de vanguarda no contemporâneo, fazendo com que 

linguagem presente no livro-objeto exploda como um documento fundamental para a 

compreensão artística no tempo (Benjamin, 2016). 

Na explosão deste livro-objeto no contemporâneo, a montagem coloca o poema e 

as imagens como documentos fragmentados no qual o procedimento expõe o ponto crítico 

da fratura com a própria tradição artística do livro, revelando em simultâneo “[...] um 

sintoma, um mal-estar na tradição que, até então, oferecia ao passado seu quadro mais ou 

menos reconhecível.” (DIDI-HUBERMAN, 2018, p.22). 

Com isso, Ismália (2006) se coloca na fratura do mal-estar, evidenciado um 

mercado artístico que classifica o livro-objeto de modo errôneo, elencando e atribuindo 

valor a características que não movimentam transformam a percepção estética. Desta 

forma, o livro toma uma posição revolucionária e se arremessa ao risco capaz de 

promover a grande virada explosiva da linguagem literária no vislumbre para o que virá 

no tempo das vanguardas. 

Portando, a publicação de um livro-objeto como Ismália é em si um relâmpago, 

que em sua queda ao espaço profano do tempo contemporâneo expõe os componentes de 

sua linguagem literária nos métodos de sua construção – mesmo que seu formato não seja 

necessariamente uma novidade no itinerário da produção artística, considerando a gama 

de produções que já experimentaram o formato leporello na composição de um objeto 

artístico (CADÔR, 2016). Diante de toda a sua ousadia, o livro-objeto não deixa de 

apresentar sua inovação, principalmente pelo modo como captura a forma artística das 

produções artesanais do livro, deslocando-a para um objeto passível de alta 

reprodutibilidade que ilumina o contemporâneo, em sua qualidade de aparelho técnico.  

Assim, o livro ilumina o poema de Alphonsus de Guimaraes como lembranças 

fragmentadas na memória, despertando neste espaço de montagem o tempo profano da 

arte capaz de erguer a experiência humana. 
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Portanto, a experiência literária se constrói em operação de montagem sempre à 

espreita de suas remontagens, na qual sua conhecibilidade introduz ao leitor o seu modo 

de movimento, mas atribuindo a ele esse papel de montagem e remontagem que abre na 

atenção um “[...] modo de observação, dando-lhe, quando possui imaginação de escritor 

ou de pensador, a capacidade de “prever tantas coisas” para além da atualidade do 

momento que está vivendo” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 34). 

Com o livro em mãos, o leitor acessa um espaço de mistério sempre aberto a outras 

descobertas, um livro que no fundo convoca um espaço de trabalho conjunto de 

montagem que não diz necessariamente a verdade contida na memória literária do poema, 

mas oferece uma passagem obscura na construção de sua própria verdade. Verdades que 

só podem ser construídas a partir da fragmentação e da ação na qual se dá o trabalho de 

ver e ler o que se ergue diante de nós, para assim decompor, remontar e reinterpretar a 

presença sempre distante e sempre próxima da linguagem, que deve ser afastada de suas 

formas e de seus clichês linguísticos e visuais (DIDI-HUBERMAN, 2017).  

No trabalho de montagem é revelado um campo de abertura do olhar, no qual 

imagens e palavras ardem e marcam no corpo uma ferida profunda, capaz de abrir os 

olhos e destapar os ouvidos da percepção e do pensamento, desarticulando a consciência 

em um campo de confronto das realidades ali contidas, que possibilita ao leitor revelar as 

ligações misteriosas ocultas na literatura. 

Assim, o movimento do livro provoca uma relação de conhecibilidade com o 

passado, como também no mesmo movimento, faz do espaço de montagem um lugar 

oportuno para expor o presente intempestivo, abrindo as portas para um território que se 

mostra e se expande na relação de cumplicidade com o objeto – doando tempo para que 

livro e leitor possam mutuamente adentrar as zonas de mudança. 

Portanto, a montagem constitui-se em um campo dialético no qual a fricção entre 

imagens e palavras ressoam na negatividade múltipla da Voz, operando em movimentos 

que extraem o negativo na palavra que se mostra, na imagem que diz e na materialidade 

que articula todas os componentes de linguagens. 

Juntos, leitor e livro-objeto revelam uma operação que torna visível a organização 

da própria montagem, de maneira que ela consiga expor seus espaços ocultos, ao mesmo 

tempo em que oferece margem para a destruição dos mesmos espaços (DIDI-

HUBERMAN, 2017). Destruindo as ligações naturais da narratividade do poema e das 

ilustrações, a linguagem revela a importância da presença humana no movimento da 

materialidade, de modo que é o outro que acessa os entremeios mais profundos do livro, 
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revelando um interior agora exterior, que não deixa de interromper o fluxo poético e 

corpóreo da experiência. 

Diante deste fluxo, a materialidade cria um contracampo que reivindica ao leitor 

uma operação diante de seus enigmas, em um espaço que abre caminho para o que foi 

ocultado da história e que ainda se encontra em possibilidade de ser narrado em outras 

possibilidades de realidade, reivindicando a atenção do leitor para a montagem que existe 

por trás da narrativa das ilustrações e do poema: 

 

Mas o que há “por trás” de um acontecimento factual nem por isso é um 

“fundo” insondável, uma “raiz”, uma “fonte” obscura de onde a história 

retirasse toda sua aparência. O que há “atrás” é uma “rede de relações”, ou 

seja, uma extensão virtual que pede ao observador, simplesmente – mas não há 

nada de simples nesta tarefa – para multiplicar heuristicamente seus pontos de 

vista. É um vasto território movente, um labirinto a céu aberto de desvios e 

portais. (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 58) 
 

Imerso em nestas redes de relações, a atenção do leitor é disposta no labirinto de 

linguagem do livro, cabendo a essa relação a tarefa de descobrir e tomar conhecimento 

sobre as descontinuidades que interrompem a ordem de narrativa e fazem com que o 

espaço de aproximação (das molduras) e de distância (sem molduras) entrem em um 

constante choque, que se entrechocam mutuamente em recortes, enquadramentos, 

interrupções e suspensões. 

Nos impactos mútuos, a montagem cria percursos e desencadeamentos na 

estrutura narrativa, que dizem ao mesmo tempo se que contradizem, enquanto se 

reatualizam a cada virada de página. Durante as reatualizações, é revelado a possibilidade 

interromper o fluxo narrativo na remontagem da história, atribuindo um novo 

conhecimento para a experiência literária, que desequilibra o pensamento e a percepção 

para a condição de fatalidade que atribui ao objeto a ruptura cronológica em cenas 

atualizadas no agora (DIDI-HUBERMAN, 2017). 

Diante da realidade proposta no livro-objeto, a sua montagem cria um espaço 

fortuito para uma temporalidade que se contrai, que desafia a tradição do poema, na zona 

de contato entre palavras e imagens no processo de criação. 

Na multiplicidade gerada pelo contato de linguagens, a Voz do fragmento do 

poema e da imagem não constroem um discurso unívoco da verdade, mas por uma 

evocação ao outro – o leitor, coloca a verdade da narrativa em um campo de imanência 

no qual a presença humana é protagonista e fulcral no processo de revelação das 

diferenças e semelhanças na experiência literária. 
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No contato com o outro, o espaço de montagem quebra as ligações existentes para 

de alguma forma reuni-las em uma distância sempre próxima, e que no fundo fornece o 

acesso a alteridade e ao jogo das diferenças que são reveladas nas lacunas que se 

remontam e fazem da experiência literária uma questão de conhecimento.  

O espaço de montagem move e cria novos agrupamentos e ordens de realidade 

que tocam profundamente o imaginário, em ligações sempre abertas à transição, 

posicionando o leitor como um estrangeiro diante de algo, tendo sua percepção perturbada 

e despertada em um novo território. 

A possibilidade de mobilidade, oferece a experiência literária uma qualidade 

crítica para o pensamento que restaura a natureza da arte como visão – pois é pela 

materialidade do livro que o leitor move os eixos da sua experiência de linguagem, 

revelando que a poética tecida na relação com o objeto, mostra que talvez sua narrativa 

não seja o que aparente ser, e que pelo trabalho (esforço) de ver e abrir o livro em suas 

diferenças, é possível reatar sua natureza imaginária sempre múltipla de ser outra, e outra 

a cada novo agora (DIDI-HUBERMAN, 2017). 

Sendo outras, o que necessariamente a narrativa de Ismália (2006) nos mostra? 

Esta resposta implica um trabalho crítico e criativo no espaço do livro, no instante no qual 

o ponto crítico do poema e da imagem vibram e fazem com que ele possa ser lido e visto 

como visão. Na visão, o olhar do leitor captura o ponto de explosão das Imagens – no 

instante no qual elas têm adentram o tempo oportuno da mudança, no espaço no qual elas 

podem ser temporalizadas, suturadas, no limiar onde se revela a experiência 

(BENJAMIN, 2019). 

Na sutura da experiência, a narrativa é remontada pelas mãos do leitor em um 

espaço no qual a própria experiência humana percebe e dilata a temporalidade, revelando 

e construindo uma experiência do inimaginável em um gesto de dignidade do fazer 

artístico e da arte: 

 

Esse gesto de dignidade será um duplo gesto, dialético. É um ritual de morte 

acompanhado de seu meticuloso testemunho visual. É um gesto para fechar os 

olhos dos mortos e para se situar diante deles, para manter os olhos abertos 

durante muito tempo diante desse momento tão pesado. (DIDI-HUBERMAN, 

2017, p. 41) 

 

Portanto, é possível reafirmar que a importância dos livros e da literatura na 

abertura do olhar e do conhecimento, que arde pela linguagem e mantém os olhos abertos 
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ao ponto de reanimar os sentidos no interior dos corpos de modo que eles não se calem 

perante a violência do mundo. 

Reanimados, os sentidos se movimentam e paralisam, avançam e recuam no 

instante que abre este campo de guerra literário, onde a negatividade da arte apresenta os 

limites a serem transpostos, e intui a situações no qual o leitor toma o livro pelas mãos e 

pode decidir como movimentá-lo. 

Este seria em si um instante no qual a linguagem tem possibilidade de ser olhada 

e escutada, em um espaço no qual elas as imagens atingem sua legibilidade, e tomam o 

direito do discurso revolucionário, similar as imagens cinematográficas que “[...] ainda 

que mudas, interrogam a testemunha: ao tomar a palavra, ela lhes dará em retorno uma 

possibilidade de serem verdadeiramente “olhadas”, “lidas” e até “ouvidas”. (DIDI-

HUBERMAN, 2017, p. 54). 

Diante deste discurso, o livro cria volume e se apresenta de outra forma – em 

montagem na temporalidade do Kairós, no instante no qual é possível apreender a 

passagem rumo a Voz. Assim, constrói-se uma dimensão na qual a relação com o olhar 

não apenas contempla, mas penetra o livro em sua inteligibilidade atento ao que ele 

mostra e diz.  

 Ao encontrar as evidências misteriosas enunciadas, o espaço em tempo de 

montagem, dilata toda uma zona atmosférica e perceptiva na qual abre-se os intermédios 

ocultos. Nesta zona de agir da atenção, à própria montagem instiga o leitor a procurar e 

vasculhar o livro como um brinquedo que se desmonta, mas para isso, a materialidade 

deve se apresentar de modo a instigar o outro a esse trabalho de corpo-há-corpo – 

denotando as singularidades de cada presença em uma zona de contato, que ganha volume 

reatualizando a experiência. Desta forma, o livro adquire sua condição de lembrança, um 

fato que mesmo com o passar dos anos ou com as mudanças de interesse ao longo da 

vida, é rememorada e sobrevive mesmo diante da fraqueza da memória, sendo um 

testemunho do gesto criador. 

No espaço de montagem a experiência literária atinge um estado de lampejo que 

faz com que não seja as representações que sejam vistas, mas sim, o modo de apresentação 

da linguagem que corresponde ao presente, no aqui e no agora. 

Revelando um estado de alto nível de atenção, a montagem abre os campos para 

o olhar e propõe com que seja o leitor aquele que tem a potência de recompor as tensões 

espaciais, que capturam tudo o que for possível no instante em que o leitor entra em 

contato com os mais ínfimos gestos – como uma ranhura, um rabisco ou qualquer outro 
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indicador que o faça tomar posição e profanar o interior do livro-objeto, na construção da 

oportunidade do saber e do mover da experiência estética. 

Logo, surge uma inquietação perante a materialidade Ismália (2006), que ao 

mesmo tempo revela um problema sem solução, na qual qualquer provável resolução só 

pode dar-se perante um trabalho de remontagem, e não por meio da imposição da estrutura 

narrativa como ponto determinante de estruturação do livro. 

No processo de exercício deste trabalho, leitor e livro se olham, e movimentam 

um espaço de intimidade e questionamento, de acertos e erros, que não implica 

necessariamente uma resposta ao enigma que a materialidade apresenta, e sim, uma 

passagem na qual seja possível abrir novas legibilidades, em percursos no qual o leitor a 

tece sua escritura de mãos dadas com o livro, no cerne de um pensamento efetivamente 

dialético na experiência com a imagem, com o fragmento e com a materialidade abrindo 

assim um processo em constante devir – onde os olhos se mantém sempre abertos às 

transformações: 

  

[...] não cessar de arregalar nossos olhos de crianças diante da imagem (aceitar 

a provocação, o não saber, o perigo da imagem, a falha da linguagem) e não 

cessa de construir, como adultos, a “conhecibilidade” da imagem (o que supõe 
o saber, o ponto de vista, o ato de escritura, a reflexão ética). Ler, é ligar essas 

duas coisas – Lesen, em alemão, quer justamente dizer: ler e ligar, recolher e 

decifrar –, como na vida de nossas faces nossos olhos não cessam de se abrir e 

de se fechar. (DIDI-HUBERMAN, 2018, p.70) 

 

Na experiência com o livro, o leitor é aquele que tem a possibilidade de mover o 

tempo pela remontagem, no levante para a zona oportuna onde o pensamento 

necessariamente não cria uma verdade diante do que se vê, mas mantenha o prisma de 

um olhar que se deslumbra e se inquieta diante do movimento a sua frente. 

Construir esse instante de inquietação, é justamente o papel de uma produção que 

almeja estar na vanguarda da linguagem literária, na qual o livro tenha em si uma potência 

e seja um documento que testemunha a existência do outro, ao mesmo que se mantêm 

atualizado no tempo em uma constante contemporaneidade. 

Diante desta instância, é revelado um modo de apresentação pela montagem que 

mostra talvez as coisas não sejam o que realmente são, e que a partir do agir perante o 

objeto, é possível destruir as ligações superficiais da representação e da forma da 

linguagem, restaurando um procedimento de contato que faz com que a linguagem seja 

“[...] cada palavra todas as palavras, não as palavras, mas sua presença que as apaga, sua 
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ausência que as chama – e não as palavras, mas o espaço movente de seu aparecimento e 

desaparecimento.” (BLANCHOT apud, DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 71),   

No contato com o livro, se revela uma atmosfera de inacabamento que destrói e 

se recompõe a todo instante, em uma matriz dionisíaca de transformação, em um espaço 

de interação e constante descontinuidade. Sendo assim, a montagem em Ismália (2006) 

oferece ao leitor a relação com um método de conhecimento ao pensamento da atualidade, 

diante de uma sociedade cada vez mais fragmentada, e que reforça a natureza de 

constituição dos procedimentos de montagem como um “[...] método de conhecimento e 

um procedimento formal nascidos da guerra, fazendo-se ato da “desordem do mundo” 

(DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 80). 

Diante da desordem da atualidade, é propício à criação artística mover a poesia a 

esse lugar de fratura, ainda mais se considerarmos que essa é uma das características do 

fazer poético encontrando nas linguagens que circundam a literatura. No fazer 

fragmentado, reside o espaço oportuno para recompor o mundo de outra forma, na qual 

firma-se um lugar no qual as singularidades se multiplicam a todo instante, mas sempre 

comum umas às outras, rompendo com a segregação dos gêneros literários, para fazer 

aparecer a linguagem acessível e comum. 

Em sua natureza hibrida o livro-objeto consegue se aproximar de outros gêneros 

literários, fazendo com que pela singularidade de montagem seja possível romper com 

qualquer ordem de poder hierárquica que seja depositado sobre o gênero da literatura 

infantil – na projeção de um livro que se coloca no patamar de igualdade da produção 

artística. 

Abre-se assim um campo fértil àqueles que persistem e permitam-se estar abertos 

à experimentação da linguagem e da literatura como um todo. Porém, é necessário um 

árduo trabalho de coleta e de investigação perante o livro como lugar crítico e de 

afrontamento, e que consequentemente pode promover a virada revolucionária na 

experiência do fazer artístico. Eis que o leitor pela montagem e remontagem, deve 

confrontar a verdade em sua liberdade, adentrando e estando em uma zona de 

proximidade na qual ele próprio é criador: 

 

O artista da montagem fábrica heterogeneidades com vistas a dis-por a verdade 

numa ordem que não é mais precisamente a ordem das razões, mas a das 

“correspondências” (para falar com Baudelaire), das “afinidades eletivas” 

(para falar com Goethe e Benjamin), das “rasgaduras” (para falar com Georges 

Bataille) ou das “atrações” (para falar com Eisenstein). (DIDI-HUBERMAN, 

2017, p. 87) 
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Mediante as correspondências, afinidades, rasgaduras e atrações, que 

reconfiguram a narrativa, mostra-se um campo repleto de ligações pulsantes em 

construções de sentidos improváveis. Este é o espaço de montagem, onde o leitor e o livro 

se confrontam e revelam suas marcas na experiência de leitura – atribuindo o valor e a 

importância de estar nesta zona de transformação repleta de fraturas. 

Portanto, seria então o espaço de montagem uma zona interna e externa da uma 

zona na qual é possível romper as fronteiras dos tempos? Pela montagem e remontagem, 

se instaura um estado de desordem dialética que transforma o leitor em um agente de 

desordem tal qual o artista, introduzindo assim sua própria desordem, sendo que “A 

desordem é introduzida pelo artista na dialética ou como dialética, porque ela a manipula 

não deixando nunca de mudar suas regras, ou seus jogos de linguagem.” (DIDI-

HUBERMAN, 2017, p. 92). 

Este seria um modo no qual a literatura consegue promover os levantes 

aguardados na História – no qual a distância entre artista e receptor se esfacela ao pó. 

No trabalho e no movimento de montagem e remontagem o leitor se torna um 

propagar do corpo, na mediação entre o que é interno e externo da experiência, atingindo 

assim o seu fundo, ou a origem na qual se restabelece um instante de criação – no umbral, 

na vigília, entre o sonho e o despertar, entre a vida e a morte, onde se pode produzir vida, 

quando o vivente se defronta com a possibilidade de entrada para um novo agora. 

Logo, é possível constatar que a montagem em Ismália é também passagem para 

a zona de revolução das relações, olhares, gestos e pensamentos, na qual o leitor é poesia, 

e como poesia consegue efetivamente estar com o livro em uma profundidade intimidade, 

e assim criar um instante de cisão do sujeito separado do objeto, no agora no qual ambos 

“(nos) olha, como ela (nos) pensa e como ela (nos) toca ao mesmo tempo.” (DIDI-

HUBERMAN, 2018, p. 85). 

Certamente um trabalho de montagem desperta a sensibilidade e os sentidos do 

leitor, e destes dois aspectos, a narrativa consegue arder e atravessar o outro e revelar a 

zona de contato que possibilita com que suas sensações latejem como parte profunda do 

objeto, no instante no qual a experiência revela-se como uma ferida que arde e faz com 

que os olhos de seu leitor se abram e se desarmem no instante de leitura , no qual ambos 

possa sair de uma posição passiva, propiciando com que novas relações possam ser 

construídas. (DIDI-HUBERMAN, 2012) 

Em Ismália, as relações temporais se tornam evidentes devido às particularidades 

do espaço de montagem, que expõem o tempo e um constante choque de aproximação e 
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distanciamentos. Este aspecto, faz com que poema fragmentado nas imagens ganhe 

volume em seu discurso. 

Com isso, é a montagem que mantém a força de expor o pensamento crítico e de 

efetivamente cindir o livro como objeto artístico transcendental, profanando-o de modo a 

rescindi-lo na experiência artística com o leitor, em um movimento que envolve um 

processo de desmontar a estrutura consolidada, a fim de criar um modo de operação que 

rompe com a forma em sua operação. Desmontando o livro, a linguagem ganha novas 

legibilidades, desmontado ao mesmo tempo a estrutura do organismo literário “[...] a 

montagem possui esse “caráter destruidor”, pelo qual um modelo prévio da narrativa – de 

temporalidade no geral – vê-se deslocado a fim de que dele seja extraído o conflito 

imanente [...]” DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 113), sendo este o conflito em direção a 

desordem em um saber que rompe com a realidade na sobrevivência do imaginário. 

Submersos no espaço onírico de sobrevivência, livro e leitor moldam e provocam 

um reconhecimento de si mesmos em uma realidade fragmentada, que se apresenta como 

cacos e pedaços ainda não emendados, em um espaço no qual a história da narrativa e a 

história do leitor podem ser construídas lado a lado de mãos dadas. 

Considerando que a montagem tem sua forma originária como fotomontagem 

(DIDI-HUBERMAN, 2017), é importante ressaltar que ela cria um efeito marcante que 

de tão considerável provoca uma relação de forte efervescência na literatura, se inserindo 

em uma zona de espaço-tempo no qual as imagens e as palavras podem ser deslocadas e 

recombinadas como fragmentos estéticos que apresentam novos rumos do pensamento 

para a sociedade. 

O espaço da montagem em sua desordem, catalisa em seu território a quebra de 

toda unidade e de tudo aquilo que se constitui como organismo, instaurando uma 

experiência que recompõem a linguagem em sua condição de fissura e de decadência.  

Profanadas pelas mãos humanas, a linguagem literária consegue acolher a diversidade da 

palavra, da imagem e da materialidade em suas singularidades, como meio revolucionário 

das estruturas culturais que colocam em evidência não apenas o texto, mas todos os 

agentes que o circundam em imanência. 

Na imanência, cada elemento literário do livro tem Voz e é capaz de dizer o 

indizível, o que torna o livro-objeto um aparelho de leitura e um artefato estético que 

transforma a relação com o mundo, tornando a autoridade estabelecida na programação 

do livro um equívoco, perante a ousadia de um leitor que rompe com as barreiras de ser 
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um mero receptor programado pelo objeto, reatando assim sua liberdade em gestos que 

não excluem o imaginário como realidade originária.  

Não por acaso, este é um espaço que evidencia em simultâneo a temporalidade do 

Kairós, por ser um lugar de passagem no qual pode-se retirar, realocar e reapresentar 

todas as coisas, transformando a experiência literária em um fazer oportuno diante do que 

se destrói e reconstrói: 

 

[...] a montagem possui esse “caráter destruidor”, pelo qual um modelo prévio 

de narrativa – de temporalidade, em geral – vê-se deslocado a fim de que dele 

seja extraído o conflito imanente [...] a montagem procede desobstruindo, isto 

é, criando vazios, suspenses, intervalos que funcionaram como outras tantas 
vias abertas, caminhos para uma nova maneira de pensar a história dos homens 

e a disposição das coisas. (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 113) 
 

A montagem em Ismália é a evidência de um espaço de transformação, rumo à 

abertura de uma zona de composição, destruição e recomposição da aura, na qual a arte 

toma posição perante um projeto cultural e político que automatiza a experiência, e tanta 

impedir que germine “[...] uma possível contrainformação, um pensamento inaudito, um 

conhecimento novo que os meios oficiais de informação passam em silêncio, seja por 

censura, ignorância, interesse político ou vulgaridade.” (DIDI- HUBERMAN, 2017, p. 

115).  

Diante de espaço revolucionária como a montagem, é possível compor um projeto 

literário que acolha o leitor, em um espaço de singularidades e de multiplicidades, 

rasgando as fibras do regime da logicidade e do sentido, criando intervalos no qual seja 

possível tomar uma posição crítica diante do outro, em uma zona de transformação das 

forças: 

 

[...] A montagem enquanto tomada de posição ao mesmo tempo tópica e 

política, a montagem enquanto recomposição das forças nos ofereceria assim 

uma imagem do tempo que faz explodir a narrativa da história e a disposição 
das coisas. (DIDI-HUBERMAN, 2017., p. 118) 
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O futuro é para frente e para trás e para 

os lados. O futuro é o que sempre existiu 

e sempre existira. Mesmo que seja 

abolido o Tempo? O que estou 

escrevendo não é para se ler – é para se 

ser. 

 

(Clarice Lispector) 
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Capítulo III – Fraturar e expandir o livro-objeto 

 

3.1 – O agora em Ismália 

 

Com exímia notoriedade, Ismália se coloca no contemporâneo como um modo de 

sobrevivência do poema de Alphonsus de Guimaraes, atualizado pelas mãos de Odilon 

Moraes. Esta publicação, cria ao seu modo um livro singular a ser analisado e considerado 

como uma produção de vanguarda do livro-objeto e da literatura. 

Diante de suas particularidades de linguagem, esta publicação destaca-se “[...] por 

trazer, ao jovem leitor, um consagrado poema da literatura brasileira, agora ilustrado e 

em meio a um livro concertina, no qual o projeto gráfico desempenha papel decisivo para 

a ampliação dos sentidos sugeridos pelo texto literário.” (NAVAS e RAMOS, 2020, 

p.45). 

Consequentemente, é importante considerar que está se trata de uma publicação 

que pode fundamentalmente ajudar a compreender como o livro-objeto se coloca como 

um aparelho técnico no contemporâneo, e como ele consegue propor uma experiência de 

linguagem ímpar em toda a transmissão estética cultural na relação entre leitor-objeto. 

Para tanto, é importante observar as mudanças que se deram ao longo dos anos 12 

anos entre a primeira e última versão da publicação. 

Considerando a primeira versão do projeto – publicada em caráter limitado de 

1500 exemplares, ela apresenta como invólucro uma luva com poucos detalhes visuais, 

oferecendo destaque para o nome do título e dos autores. Nesta edição, a luva constrói 

uma Imagem similar ao de um envelope na qual o livro inserido neste invólucro, e para 

efetuar e iniciar o processo de leitura, é necessário com que o leitor tenha que puxar o 

objeto do interior de onde se encontra. Devido à ausência de detalhes visuais 

significativos – fato que não ocorre nas outras edições, a luva oferece um protagonismo 

maior ao texto do que a imagem. 

Vale ressaltar que pela especificidade do livro vir em uma luva, é proposto uma 

experiência inicial de construção de Imagens. Devido ao modo como o projeto se 

configura, o livro se transmuta e apresenta uma ideia que rompe com a relação cotidiana 

com o modo de produção e relação com o objeto cultural, e que desde já, é um gesto 

provocativo de movimento estético de rompimento com a estrutura cotidiana da literatura 

pensada para crianças – e principalmente para adultos. 
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Figura. 3 – Capa do primeiro projeto de Ismália. 

Fonte: GUIMARAENS e MORAES, 2006. 

 

Abandonando a estrutura tradicional de orientação de leitura, o território material 

restitui o gesto de puxar e não de abrir o livro, em um movimento gestual no qual o leitor 

deve profanar um invólucro misterioso e de natureza mística. Profanar nesta perspectiva, 

seria o modo primordial para romper a aura do objeto artístico – que no caso do livro, 

possa ser atribuída a ele devido a configuração rebuscada de seu projeto. Profanar o objeto 

artístico, em ressonância com o conceito de Benjamin, implica restituir o livro ao seu 

lugar comum: 

 

A profanação implica, por sua vez, uma neutralização daquilo que profana. 

Depois de ter sido profanado, o que estava indisponível e separado perde sua 

aura e acaba restituído ao uso. Ambas as operações são políticas, mas a 

primeira tem a ver com o exercício do poder, o que é assegurado remetendo-o 
a um modelo sagrado; a segunda desativa os dispositivos do poder e devolve 

ao uso comum os espaços que ele havia confiscado. (AGAMBEN, 2007, p. 68) 
 

Por sua vez, arrancar o livro da luva ou do invólucro implica reconhecê-lo como 

um objeto em sua forma material, mas tratando-se desta publicação, é apresenta algo que 

se coloca de modo inaugural nos meios de produção da literária. Por ser removido e não 

aberto, o livro evoca uma perturbação estética que antecipa para o leitor que esta não será 

uma experiência habitual e tradicional com este artefato cultural, introduzindo um ajuste 
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de contas com a tradição e com o sintoma da aura do objeto artístico passível de alta 

reprodutibilidade (BENJAMIN, 2012). 

Por meio deste percurso se instaura um acontecimento que abre os sentidos ao 

desconhecido e reatualização a experiências, na qual o leitor é arremessado em um 

território de choque e de tremor das zonas de segurança na qual esteja ancorado. 

Na primeira edição, o livro ao ser retirado da caixa se apresenta como um objeto 

forrado por um tecido na cor vinho, transmitindo ao toque uma sensação de leve aspereza, 

sugerindo que está será uma experiência sofisticado, na qual o objeto se aproxima das 

produções artesanais. 

Outra característica a ser evidenciada, é que ao ser aberto o livro oferece a imagem 

de uma caixa de texto similar à da luva. Em contrapartida, a segunda e terceira edição do 

livro – publicada em 2014 pela mesma editora, e a terceira edição publicada em 2018 pela 

editora Sesi-SP, mantém a proposta de experiência de abertura, ao mesmo tempo que 

infere alterações relevantes no projeto gráfico da luva e da capa. Estas transformações, 

implicam transformações significativas na relação do leitor com o símbolo e com a 

significação da imagem no primeiro contato com o livro. 

Se na primeira edição a luva e a capa continham um mínimo de informações 

visuais, se pautando na relação com texto para apresentar o livro, na segunda e terceira 

edição a luva é modificada oferecendo um espaço no qual a imagem e a visualidade 

ganham protagonismo – a partir da inserção do desenho em volta da moldura com o título 

e nomes dos autores, apresentando um campo de lírios que podem construir uma Imagem 

vegetal ou musical devido o modo como a imagem se constrói. 

Já em seu interior, correspondendo a capa e quarta capa do livro, são apresentadas 

duas imagens distintas em cada uma das edições. Se na primeira publicação a capa se 

apresentava com a moldura do título impressa sobre o tecido, na segunda e na terceira 

edição o projeto gráfico modifica e atribui efetivamente o protagonismo da imagem na 

capa e quarta-capa. 

Na edição de 2015, o livro apresenta Ismália e a lua antecipando uma das imagens 

que as ilustrações irão revelar e narrar em seu interior. Já a terceira edição de 2018, 

apresenta a imagem de um lírio similar à da composição da luva sem o entrelaçamento 

das linhas, o que cria em similaridade uma Imagem de nota musical em seu caule. 
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Figura. 4 – Capas da segunda e terceira edição de Ismália. 

Fonte: GUIMARAENS E MORAES, 2014, 2018 (de cima para baixo). 

 

Estas alterações propõe uma nova exploração inicial, apresentando dois elementos 

misteriosos que podem gerar novos questionamentos perante a imagem, sendo o da 

segunda edição o mistério acerca da figura que flutua em oposição a lua, e a da terceira 

relacionado ao lírio / nota musical. A introdução destes símbolos, instigam o leitor a 

penetrar e buscar no interior do objeto, qual seria os possíveis significados desencadeados 

e atribuídos a essas imagens na construção da narrativa – transpondo uma atmosfera 



69 
 

sensível, silenciosa e principalmente misteriosa. Essas mudanças podem fazer com que o 

leitor não se coloque apenas de forma contemplativa perante a imagem, e possa ser 

despertado a adentrar e construir relações sensíveis e mágicas com esses símbolos em 

ressonância com a experiência que será trilhada. 

A apresentação dessas imagens nas novas edições, constroem uma relação com a 

primeira versão do poema, que de acordo com Isabel Coelho, sofreu uma alteração entre 

1910 e 1915, na qual ocorreram modificações significativas: 

 

O poema teve quatro versões até chegar na que conhecemos hoje. Publicado 

pela primeira vez em 1910, no jornal A Gazeta do povo de São Paulo, levava 

o título de “Ofélia”, e difere da versão final em três versos: o primeiro 

(“Quando Ofélia enlouqueceu”), o décimo terceiro e o décimo quarto (“E como 

um lírio pendeu/ A imagem para voar”). (2006, p. 24) 
 

Devido a essa característica, a segunda e a terceira edição apresentam na imagem 

indicativos simbólicos que podem ser acessados e entrelaçados pelo leitor ao longo de 

seu percurso de vida – que não obedecem a uma ordem lógica de produção de sentido, 

mas sim artística, literária e inaugural. 

Rumo a relação de manipulação com o livro, é importante notar que a partir da 

segunda e terceira edição, a delimitação do sentido de abertura é rompida, por não ter o 

indicativo da caixa de texto do título similar ao da primeira edição – aspecto que delimita 

o sentido no qual leitor deve partir para o início da leitura. Ao ser retirado da luva, Ismália 

pode desfazer-se nas mãos de um leitor desavisado, devido à ausência da lombada como 

ponto vertebral do livro – elemento que advindo da herança do códex, une a capa e a 

quarta capa, possibilitando o abrir e a leitura em sua horizontalidade (MELLOT, 2012). 

A ausência da lombada justifica-se devido ao formato escolhido na montagem do 

projeto gráfico em concertina ou em sanfona – como comumente é nomeada no Brasil. 

Devido a particularidade de estrutura de movimento proporcionado por este formato, 

Ismália consegue apresentar-se e romper com as convenções de autoridade da estrutura 

do livro na cultura, ao mesmo tempo que propõe uma mudança de orientação do sistema 

de leitura do sentido horizontal para vertical na materialidade como um todo: 

 

O formato do suporte escolhido por Odilon Moraes é, indubitavelmente, o que 

mais provoca o estranhamento no leitor. Ismália abre-se em formato de 

concertina e contém 23 dobras, nas quais figuram ilustrações e o poema de 

Alphonsus de Guimaraens em sua totalidade (NAVAS e RAMOS, 2020, p. 46) 
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Logo, a escolha pelo formato de montagem constrói uma Imagem similar ao do 

movimento de rolos de filmes utilizados no século XIX, que emendados em sequência no 

sentido horizontal ou vertical produzem o efeito de movimento das imagens capturadas 

pelo aparelho cinematográfico ou fotográfico. Este aspecto revela que a experiência de 

linguagem literária presente em Ismália, é tomada e movimentada por uma energia que 

toca e intersecciona outras artes, oferecendo ao leitor uma experiência múltipla 

linguagem. 

Transmutando sua própria Imagem, o livro conjura na montagem um projeto 

literário que toca e valoriza a sutileza do gesto humano, apresentando uma narrativa que 

pulsa em um território de alto tremor estético: 

 
Constrói-se, assim, desde o primeiro contato com a obra, uma atmosfera dual: 

ao mesmo tempo em que há a sugestão do novo, por meio de um formato e 

invólucro que desautomatizam o olhar do leitor em relação aos livros 

tradicionais, a cor e o tipo de imagem presentes sugerem a retomada do 

clássico, o que se intensifica de acordo com o repertório do leitor. (NAVAS e 

RAMOS, 2020, p. 46) 
 

No movimento de montagem em Ismália é notável a escolha de Odilon Moraes 

por fragmentar a poesia de Alphonsus de Guimaraens – em dois versos por duplas de 

páginas verticais em imagens compostas pela tonalidade sépia. Estas escolhas, 

contribuem para que o projeto consiga introduzir uma atmosfera de densidade e um tom 

envelhecido para a imagem, que ao mesmo tempo pode ser interpretado com indicativo 

temporal no movimento da narrativa. Diante destes gestos de escolha de linguagem 

considerando cor e o projeto gráfico, a imagem a palavra e cada uma das outras 

linguagens ocupam um espaço de conjunção onde “[...] texto e imagens já não se 

encontram dispostos em espaços reservados, e sim articulados em uma composição geral, 

na maioria das vezes realizada em página dupla.” (LINDEN, 2011, p. 69). 

Devido essas características, o livro constrói uma fragmentação do tempo que 

poderia passar despercebida com a forma tradicional do poema: 

 

Destaca-se, ainda, a desautomatização provocada no ato de leitura: do leitor, 

em razão do formato concertina, demanda-se não o virar da página 

horizontalmente, mas o seu desdobrar verticalmente, reforçando a dualidade 

alto x baixo que se observa tematicamente no poema, e o próprio cair do corpo 

de Ismália do alto da torre em que se encontra na página inicial do livro. 
(NAVAS e RAMOS, 2020, p. 47) 

 



71 
 

Portanto, a desautomatização do livro é articulada pela fragmentação do poema, 

como também pelo campo visual das ilustrações que transformam e propõem as imagens 

a cada virada de página. Sendo que é importante localizar o jogo de aproximações e 

distanciamentos proporcionados pela imagem e pela materialidade, que oferecem ritmo e 

contra ritmo ao mesmo tempo que torna apreensível o choque da temporalidade passada 

e presente, por intermédio da montagem e das inserções e remoções da moldura na 

imagem. 

Em função destes aspectos, o livro é um espaço de afrontamento que desafia as 

lógicas e formalidades, de modo a colocar o leitor diante de uma tomada de posição na 

qual ele se torna um programador do próprio objeto, tecendo sua própria história em uma 

experiência no limiar de ligações ocultas na narrativa, e que só podem ser acessadas no 

mergulho para as profundezas do objeto. 

 Devido à particularidade com a qual o projeto gráfico se constrói, cria-se 

a possibilidade de abrir o poema em seu devir fragmentário, possibilitando com que a 

narrativa ganhe novas dimensões: 

 
[...] em função do jogo com o ponto de vista – close e plano geral – que 

perpassa o conjunto das páginas duplas, Odilon Moraes provoca no leitor a 

sensação de delírio, imprimindo à leitura do poema um ritmo perturbador. Um 

ritmo que também pode ser evidenciado na própria musicalidade do poema de 

Guimaraens, que apresenta sempre rimas cruzadas, isto é, estão presentes verso 

sim, verso não, da mesma forma que as molduras nas ilustrações. (NAVAS e 

RAMOS, 2020, p. 48) 
 

Portanto, fica evidente que a construção de Ismália é um projeto altamente 

inovador, mesmo após 111 anos da publicação do poema e 15 anos após a publicação do 

projeto inicial. Devido à característica de montagem, que atribui a imagem e ao texto seu 

caráter único, o livro se configura como um objeto literário de alto refinamento estético, 

principalmente pelos aspectos de experimentação de linguagem e de sua constante 

atualização como objeto de arte inacabado, profanado e em constante transformação. 

 

3.2 – O tempo-espaço do agora em Ismália 

 

Atravessando a primeira passagem de leitura de Ismália, ou em seu primeiro agora 

no contemporâneo, o livro apresenta uma experiência que adentra o limiar de linguagem 

com outras artes. 
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Ao ser retirado da luva, o livro apresenta uma moldura – algo que aparentemente 

pode passar despercebido devido a semelhança com a outra contida na capa. Esta moldura 

revela uma Imagem em similaridade aos letreiros de apresentação dos filmes da década 

de XX. Por meio deste gesto, a imagem da caixa de texto é o primeiro indicativo de que 

a linguagem articulada coloca o livro na similaridade dos aparelhos técnicos, tais como a 

câmera fotográfica e cinematográfica, promovendo uma experiência estética que desloca 

a atenção e percepção do leitor para uma atmosfera múltipla da arte, ao mesmo tempo 

que torna possível capturar o instante do inapreensível particular a essas linguagens e que 

não poderia ser visto sem a particularidade do livro-objeto como aparelho. 

Logo, é possível construir uma comparação do livro como um aparato técnico 

diante das particularidades cinematográficas e fotográficas, na qual o leitor é este 

intérprete que deverá operar e programar o aparelho sobre a programação de Odilon 

Moraes. À medida que o leitor se relaciona com o livro, ele transforma essa relação 

criando assim um efetivo protagonismo neste processo (BENJAMIN, 2016). 

Assim, sem ter a pretensão de ocultar a magia pela qual se constitui, a montagem 

em Ismália faz de sua particularidade técnica e material, um gesto de liberdade contra 

uma forma ou conteúdo que determine como o livro mesmo em sua condição profana 

deve construir e operar a linguagem em sua tradição, de modo que no agora, o leitor 

consegue mergulhar em um objeto que condensa toda a complexa rede de fusão e criação 

no contemporâneo: 

 

Se voltarmos agora o olhar ao processo de fusão das formas literárias, 

mencionada no início, veremos como a fotografia, a música e outros elementos 

que não conhecemos ainda, mergulham naquela massa líquida incandescente 

da qual serão cunhadas as novas formas. Confirma-se assim, que é somente a 

literalização de todas as formas vitais que permite dar uma ideia exata do 

alcance desse processo de fusão do mesmo modo que é o nível de luta de 

classes que determina a temperatura na qual se dá a fusão, de modo mais ou 

menos completo.” (BENJAMIN, 2016, p. 140) 
 

Mediante o processo de mergulho no que Benjamin chama de massa líquida 

incandescente, e que toca diretamente a relação com um mergulho interior a origem da 

criação artística, o poema sofre sua grande fratura e nasce no contemporâneo de um modo 

vital para a construção do livro-objeto. Se anteriormente sua estrutura se apresentava em 

um contínuo de leitura distribuído como uma mancha de texto na página, agora ele é 

fragmentado em versos duplos em conjunção com a imagem, criando um espaçamento 

rítmico e fragmentado revelado a cada virada de página: 
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Quando Ismália enlouqueceu, 

Pôs-se na torre a sonhar… 
 

Viu uma lua no céu, 
Viu outra lua no mar. 

 
No sonho em que se perdeu, 
Banhou-se toda em luar… 

 
Queria subir ao céu, 

Queria descer ao mar… 
 

E, no desvario seu, 
Na torre pôs-se a cantar… 

 
Estava perto do céu, 

Estava longe do mar… 
 

E como um anjo pendeu 
As asas para voar… 

 
Queria a lua do céu, 

Queria a lua do mar… 
 

As asas que Deus lhe deu 
Ruflaram de par em par… 

 
Sua alma subiu ao céu, 

Seu corpo desceu ao mar… 
 

Com esta fragmentação de acordo com Navas e Ramos, o livro constrói um efeito 

rítmico “[...] mais lento que possibilitará ao leitor perceber (e sentir) o suicídio de Ismália 

de forma mais dilatada e, justamente por isso, como um acontecimento mais lírico e 

solene.” (2020, p. 47). 

Em ressonância a fragmentação, o poema enuncia uma identidade fantasmática – 

Ismália, que mesmo após ser nomeada não se revela, fazendo de si uma presença 

misteriosa que se oculta no interior da imagem, revelando apenas o indicativo de uma 

torre com uma única janela. No primeiro fragmento do verso, é enunciado que “Quando 

Ismália enlouqueceu [...]”, ela se colocou em um movimento de exílio, para que fosse 

possível acessar um lugar próprio ao universo onírico do sonho, que em si já um lugar 

atmosfericamente fragmentado. 

Diante desta condição onírica e de imersão ao sonho, a imagem não revela a 

presença de Ismália, fazendo de sua existência material e corporal uma identidade 

misteriosa para o leitor, tal qual a imagem da Ninfa de Aby Warburg (2015) ou da Lontra 

de Walter Benjamin (2012) que em seu aparecer e desaparecer, instiga aquele que se 
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coloca de frente as imagens na tentativa de capturar sua presença – seja pelo olhar ou pelo 

pensamento. 

Tomada por essa força motriz, a imagem do primeiro fragmento enuncia que 

Ismália tal qual uma ninfa8 “[...] não é uma matéria passional à qual o artista deve dar 

nova forma, nem um molde ao qual deve submeter seus materiais emotivos. A ninfa é um 

composto indiscernível de originalidade e repetição, forma e matéria.” (AGAMBEN, 

2007, p. 29). 

Diante da anacrônica de uma presença enunciada que permanece misteriosa e 

inapreensível, constrói-se um choque entre texto e imagem que captura cada instante de 

movimento da narrativa. Nos choques diante deste inapreensível repleto de movimento, 

a presença do enquadramento da imagem por intermédio das molduras introduz a 

passagem para a zona limiar oculta no livro. 

Na imobilidade da imagem da página com a emoldurada Ismália move-se em sua 

invisibilidade, aguardando o instante potencial no qual talvez possa ser vista propondo ao 

leitor que aguarde essa presença misteriosa que “Pôs-se na torre a sonhar…”. No instante 

de captura da imagem, o livro evoca a atenção do leitor para o porvir da virada de página, 

que pode explodir como um instante que se carrega de tempo a fim de revelar não apenas 

os mistérios do primeiro fragmento do poema, como também criar um choque entre os 

questionamentos e indagações construídos pelo leitor até o momento. 

Devido a tonalidade sépia na qual a imagem se mostra – em uma poética indicativa 

do tempo, constrói-se uma paisagem turva e envelhecida que perdura a cada virada de 

página e que se configura como uma lembrança despertada frente a uma imagem 

esquecida, tal qual o encontro com uma fotografia guardada. 

Nesta perspectiva a paisagem e o território da imagem, emergem a visualidade de 

um espaço-tempo onírico carregado de energia memorial, que se configura como um 

documento antigo nas mãos do leitor.  

Abre-se no campo da página um prólogo coreográfico de lembranças, guiando o 

olhar do leitor para um fragmento visual que brilha no interior da torre, no ponto de luz 

mais evidente da imagem – mediante uma janela que ilumina e constrói uma relação 

íntima com uma presença oculta no interior da torre, tal qual a Imagem de uma chama 

 
8 O conceito de Ninfa explorado inicialmente por Aby Warburg, e que foi base para o pensamento de 

Giorgio Agamben e Georges Didi-Huberman, em suas análises acerca da Imagem como uma aparição, um 

fantasma que atravessa o tempo, contribui para o desenvolvimento do ensaio de análise, merecendo uma 

maior debruçar em artigos e dissertações futuras em análises relacionada a imagem do livro-objeto. 
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que brilha em meio a escuridão, cria-se um ponto que perfura a atmosfera construída pela 

sépia no espaço da página, indicando a possibilidade que alguém habita o interior deste 

edifício repleto de imobilidade. 

 

 
Figura. 5 – Enunciação de Ismália, que permanece oculta no interior da torre. 

Fonte: GUIMARAENS e MORAES, 2006. 
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No enquadramento que captura apenas um fragmento da torre, estende-se o 

desconhecido de um universo de linguagem no qual Ismália se encontra, em um jogo no 

qual cada movimento poderá ser decisivo.  

Em antítese a torre fincada na terra ou na ilha em meio ao oceano, o fragmento do 

poema se eleva na imensidão do céu como uma constelação sem estrelas. O leitor em 

posse do livro, constrói uma experiência que se tece diante da imagem capturada, 

enquanto se defronta com um texto posicionado no céu na conjunção da imagem. Esta 

relação constelar na qual o texto é posicionado, cria uma Imagem de constelação na qual 

deverá ser o leitor aquele liga as estrelas transmutadas como palavras misteriosas. Ao 

mesmo tempo, cabe ao leitor adentrar a imagem da torre que sustenta o fragmento do 

poema arremessado aos céus, e observar a escada invisível que guia a presença de Ismália 

rumo ao deslumbre do inapreensível.  

A cada virar de página o leitor adentra a particularidade deste tempo que se 

desvela e expõem, em uma história misteriosa que se abre em uma paisagem noturna – 

na qual cada pequeno gesto menor contido na imagem, pode fornecer as pistas para que 

seja possível adentrar o interior de um tempo-espaço fragmentado em constante 

transformação. 

No intervalo no qual ocorrem essas metamorfoses da narrativa pelas ilustrações, 

a imagem da torre se ergue na fratura entre dois tempos e espaços literários – na dualidade 

entre o céu e mar, duas atmosferas que se chocam e se coabitam sempre próximas e 

sempre distantes. 

Mediante o virar da página, a ilustração quebra o enquadramento permitindo com 

que a imagem ocupe toda a totalidade do campo visual, efeito que irá se construir por 

todo o desenvolvimento das ilustrações9. Este pulsar de abertura e fechamento pelo 

enquadramento da imagem, constrói uma tensão de aproximação e distância articulada na 

montagem do projeto do livro e que faz com que a cada virada de página, a imagem 

apresentada esteja contida na imagem anterior, mas sempre em um agora suspenso e 

distinto – semelhante ao que ocorre com o tempo de Kairós, que integra o Cronos 

mantendo a particularidade de uma temporalidade singular. 

 

 
9 Com relação a ilustração, é importante notar que o termo aqui é aplicado como indicativo narrativo. 

Ilustração, é a forma como as imagens se articulam no desenvolvimento da narração. Da mesma forma que 

o poema articula o texto na construção do discurso. 
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Figura. 6 – Fratura entre dois tempos e espaços literários. 

Fonte: GUIMARAENS e MORAES, 2006. 
 

Este platô de equilíbrio e desequilíbrio do campo visual, entre o enquadramento e 

expansão da imagem, ressoa com a estrutura de fragmentação do poema: 

 

Esse movimento de inserção e retirada de molduras se repetirá ao longo de toda 

a obra, provocando a sensação no leitor de ser puxado para dentro e para fora 
do cenário, simulando, conforme sugere Paiva, “[...] uma sinestesia da loucura 

de Ismália, como se o leitor fosse impelido a vivenciar o sentimento de 

confusão lancinante da loucura. Uma confusão psíquica que nos joga para 
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dentro e para fora da consciência ou da realidade.” (PAIVA apud NAVAS e 

RAMOS, 2020, p. 48) 
  

Em meio ao novo campo visual de tempos e espaços distintos, a torre é vista em 

sua completude e da mesma forma, outras presenças ganham evidência – duas luas fazem 

sua aparição nas páginas duplas. Diante dessas aparições, as imagens enunciadas pelo 

poema desafiam a realidade propondo com que neste espaço literário seja possível 

conceber a existência concreta de duas luas que se projetam no céu e no mar, e que 

necessariamente não são apenas uma construção metafórica. 

Enquanto o poema enuncia que Ismália – nomeada na página anterior “Viu uma 

lua no céu [...]”, sua forma permanece oculta ao leitor, fornecendo um espaço-tempo de 

vislumbre para o luar. Na penumbra da noite, com a distância construída pela imagem, é 

o olhar do leitor que não só é colocado em proximidade com o que Ismália vê, mas passa 

a também a ser tomado pelos questionamentos e sensações provocados neste instante 

sublime e profano de duplo luar. 

A lua contemplada pelo leitor e pela presença fantasmática de Ismália, seria a 

materialização de uma Imagem que se concebe no estado de absoluta liberdade do 

pensamento. Na antítese do sonho e da loucura, do sublime e do profano, a imagem 

produz um impacto que questiona a realidade pela forma na qual as luas se projetam em 

cada um dos territórios – céu e mar, atravessando e perturbando a percepção do leitor em 

sua atitude de contemplação depositada sobre a imagem. Ao mesmo tempo, a presença 

dupla da lua carrega em sua aparição uma tradição atmosférica que abre o campo onírico, 

imaginário e poético que perturbou incontáveis poetas: 

 

A luz que flui da lua não faz parte do cenário de nossa vida diurna. O âmbito 

que ilumina de maneira imprecisa parece pertencer a uma antiterra ou a uma 

terra vizinha. Já não é aquela terra que a lua segue como satélite, mas sim 

aquele a que ela mesma transformou em satélite. Seu peito amplo, cuja 

respiração foi o tempo, já não se mexe; finalmente a criação regressa ao ponto 

de partida e pode novamente pôr o véu de viuvez que o dia lhe havia 

arrebatado. O pálido raio que permeava através da persiana de meu quarto me 

fez compreender aquilo. Meu dormir se tornou intranquilo; a lua o cortava com 

o seu vai e vém. Quando ela estava em meu quarto e eu acordava, me 
desalojava, pois parecia não querer abrigar ninguém a não ser a si 

própria.  (BENJAMIN, 2012, p. 141) 
 

Tal qual o deslumbre de Benjamin perante a aparição da lua, o leitor e Ismália são 

atravessados pela luz dupla do luar projetada no céu e no mar, que junto com a presença 

da torre que não se reflete no oceano, criam a atmosfera na qual o texto e imagem regem 
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uma paisagem misteriosa de afetos entre sonho, loucura, delírio e devaneio que são 

indicativos de linguagem e liberdade na literatura e no livro. 

Quando o texto reafirma que Ismália “Viu uma lua no mar [...]”, o olhar do leitor 

é impelido pela palavra a dar atenção a ambiguidade deste fenômeno e tal qual a Imagem 

de Narciso – que se depara com a face de um outro ao ponto de ser engolido, o mar 

convida o olhar do leitor a adentrar sua imensidão submersa, como um espaço que não é 

uma mera superfície que reflete a realidade de uma lua que se apresenta no céu, mas como 

um território onírico a ser decifrado e mergulhado. 

No prelúdio de uma tragédia a presença de Ismália ganha corpo no decorrer da 

ilustração, revelando uma imagem que tal qual uma fotografia, fixa um instante ínfimo 

de movimento e captura o momento no qual essa ser nomeado faz sua aparição. 

Diante de uma corporeidade minúscula a imagem apresenta uma Ismália que se 

projeta no topo da torre em seu inacabamento, de modo que não seja possível definir 

nenhum tipo de expressão ou forma, cabendo o trabalho de atenção do leitor perante o 

que à imagem enuncia. 

No gesto composto pelo arquear dos braços, cria-se um movimento que acolhe a 

presença da lua. Ao mesmo tempo que o minúsculo e inacabado corpo de Ismália se torna 

outro ponto de luz no campo visual da página, e que mesmo com uma forma indefinida, 

atrai o olhar para a composição e para a energia contida em seu gesto. Diante desse choque 

de luz entre a lua e Ismália, a imagem enuncia o instante sublime que é construído entre 

essas duas presenças, oferecendo ao leitor a possibilidade de apreensão de momento de 

intimidade e de alta profundidade poética. 

No encontro entre Ismália e a Lua do céu, o fragmento do poema enuncia que 

neste tempo ela toma as rédeas entre o sonho e a loucura, permitindo-se perder-se no 

próprio sonho. Logo, “No sonho em que se perdeu [...]” Ismália arremessa seu próprio 

corpo à deriva em um sonho desperto, traçando novos caminhos para a sua própria 

existência. 
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Figura. 7 – O inacabamento de Ismália capturada na suspensão da imagem. 
Fonte: GUIMARAENS e MORAES, 2006. 

 

No instante no qual a imagem é emoldurada, a montagem do livro abre um 

encontro com de anacronia e ambivalência, que tocam profundamente o pensamento e os 

conceitos de Pathosformel de Aby Warburg e Imagem dialética de Walter Benjamin, que 

ajudam a compreender como o instante de suspensão construído pela montagem, 
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possibilita a percepção de um instante no qual o leitor adentra a passagem para a zona na 

qual a Voz da imagem se enuncia: 

 

[...] nesta região nem consciente, nem inconsciente, nem livre, nem não livre, 

na qual, contudo, estão em jogo a consciência e a liberdade do homem. O 

humano se decide nesta terra de ninguém, entre o mito e a penumbra, ambígua 

em que o vivente aceita confrontar-se com as imagens inanimadas que a 
memória histórica lhe transgride para restituir-lhes a vida (AGAMBEN, 2007, 

p. 46) 

 

Agora o próprio leitor confronta o fragmento do poema enquanto ergue as 

imagens do passado da narrativa – atualizadas no presente da experiência literária a cada 

virada de página. 

Mediante esta constante reatualização o gesto de Ismália faz deste instante um 

movimento de passagem e de transição entre dois estados de liberdade – sonho e loucura, 

rompendo com qualquer projeção racional e logica, na construção de uma passagem 

particular a outras temporalidades e percepções. 

No fragmento do poema no qual Ismália “Banhou-se toda em luar…”, a imagem 

e o texto se abrem para a particularidade de um espaço misterioso, capturado um instante 

de intimidade que não pode ser explicado pelo que é racional, cabendo apenas ao 

imaginário tocar e construir relações profundas e intimas que liga as esferas da realidade 

em uma constelação do imaginário. 

Por meio do intervalo entre o sonho e a loucura, existe a possibilidade de romper 

com todo o organismo racional que rege a experiência com a literatura, e que restitui para 

a narrativa literária o espaço de protagonismo da Imagem em sua natureza onírica, tanto 

para o texto quanto para a imagem em seus modos particulares de linguagem. 

Reatando o fluxo da narrativa, a montagem abre o campo de visão reatualizando 

o tempo cronológico no passar das ilustrações, apresentando o mesmo instante sempre 

novo, tanto para o próximo fragmento do poema quanto para a imagem, que reapresenta 

o evento passado, mas agora oferecendo novos detalhes ainda não perceptíveis. 

Com apenas a inserção de um detalhe de máxima relevância, o leitor pode revisitar 

a segunda dupla de páginas do livro atualizada no agora com a presença nomeada na 

imagem, que em sua loucura entrelaçada pelo sonho, se faz ser notada na imensidão do 

espaço narrativo. 
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Vale notar que o reflexo de Ismália não se projeta no mar, evidenciando que sua 

existência se encontra em uma zona limiar que evoca uma matriz da tradição literária do 

desejo presente em personagens como Ofélia e Ícaro. 

 

 
Figura. 8 – Imagens que sobrevivem em Ismália. 

Fonte: GUIMARAENS e MORAES, 2006. 

 

No poema, é enunciado que Ismália “Queria subir ao céu [...]”, devido ao desejo 

pela lua, o que instaura uma Imagem trágica da tradição literária na qual Ismália é 
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atravessada pelas presenças de Ícaro e Ofélia em seus instantes de tomada de posição 

frente aos seus respectivos desejos, se arremessam a morte no atino de sua liberdade e da 

verdade esclarecida por ambos frente ao inapreensível. 

Em contrapartida o entrelaçamento entre o sonho e a loucura que rege a narrativa, 

criando a conjunção polar entre o estado onírico e de delírio no qual o desejo de Ismália 

também se projeta ao mar, de modo que ela “Queria descer ao mar…”. 

Na dualidade de seus desejos, a presença de Ismália constrói pelo fragmento do 

poema e pela imagem um ajuste de contas com a dicotomia entre o sonho e a loucura na 

evocação destas imagens literárias que não são enunciadas mantendo sua similaridade 

trágica, reanimando-as no contemporâneo pela Imagem de Ismália como força de 

liberdade revolução. 

Diante das Imagens evocadas em Ismália, fica evidente outro aspecto anacrônico 

da narrativa, que reivindica a perpetuação de um saber das imagens transmitido na 

tradição literária, e que revelam um sintoma literário transmitido pela montagem do 

fragmento do poema em conjunção com a imagem, que recoloca em jogo pela montagem 

os paradoxos presentes na condição humana e das presenças literárias que sobrevivem: 

 

O paradoxo do sintoma é, primeiro, o do resto [rebut], o do inobservado e do 

minúsculo: Benjamin, como se sabe muito cedo se apropriou do célebre lema 

de Warburg: “O bom Deus mora no detalhe” (der liebe Gott steckt im Detail). 

Mas esse paradoxo do resto ganha nova dimensão a partir do momento em que 

é reconhecida sua sobredeterminação, sua abertura, sua complexidade 

intrínseca: o que Freud chamava – a respeito do sonho – um “rebus” 

(Bilderrätsel), Warburg e Benjamin colocaram em prática no caráter de 

“montagem” (Montage) do saber histórico produzido por eles. (DIDI-

HUBERMAN, 2015 p. 107) 
 

Reconstruindo essas Imagens na anacronia do tempo, o fragmento do poema e as 

imagens em Ismália fazem do sonho loucura e da loucura um sonho, um jogo de 

duplicidade que irrompem e repetem o tempo-espaço, revelando um projeto e um desejo 

de sobrevivência das imagens. 

Devido a particularidade da montagem, o livro pode ser revisitado no agora 

lançando luz a um passado que se faz presente e se mantém em suspenso, e que o leitor 

na similaridade do relato poético de Benjamin em seus dois sonhos, deve estar atento ao 

e espetáculo narrativo que se apresenta: 

 

Rápido como relâmpago, precipitei-me - sozinho - ao longo da estrada para 

tomar parte deste espetáculo mais amplo; então o Sol dissipou imediatamente, 
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não submergindo nem se escondendo atrás de nuvens, mas foi como se alguém 

o tivesse apagado ou arrebatado. (2012, p. 198). 

 

 
Figura. 9 – A imagem de Ismália como signo aberto na fratura do tempo-espaço. 

Fonte: GUIMARAENS e MORAES, 2006. 
 

Mediante esta similaridade poética, o leitor é arrebatado para um estado de 

atenção que futuramente irá desencadear a própria remontagem da narrativa na zona do 

limiar. Do desenrolar das ilustrações o olhar do leitor é colocado em proximidade e 
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distância de Ismália sempre em reatualização, possibilitando ver com mais clareza cada 

desencadeamento narrativo em sua suspenção. 

Em um novo agora, o rosto de Ismália se apresenta sem uma fisionomia definida, 

ao ponto de não ser possível atribuir nenhum significado a aparência de sua face, 

construindo uma presença em constante inacabamento que atribui a imagem a qualidade 

de se perpetuar na fratura do tempo-espaço como signo aberto – estando sempre múltiplo 

na disposição do inapreensível de uma nova enunciação. 

Diante da presença deste inacabamento, a simplicidade de composição do corpo 

de Ismália revela a matriz estrutural do livro, na qual o tempo e o espaço estão em 

constante transformação, se arremessando em uma origem de criação. 

Entrelaçado nos detalhes das imagens se encontra o possível conceito de 

pensamento que estrutura a montagem do livro, que aplicado ao objeto nas mãos do leitor, 

adquire a qualidade de um brinquedo revolucionário que pode ser desmontado e montado 

novamente em seu constante inacabamento, resgatando a simplicidade da produção 

artesanal de um objeto artístico que apresenta a complexidade presente na criação, que 

não se qualifica pela forma, e sim pelo conjunto que transparece o seu modo sua produção 

(BENJAMIN, 2009). 

No inacabamento dos detalhes da imagem de Ismália o livro-objeto brinca com o 

leitor em meio a uma paisagem que aparentemente se repete, deflagrando a temporalidade 

Kairós em imagens que se fazem e refazem para se apresentar de novo como novo, 

desafiado o leitor a manter a atenção na captura sutil das mudanças, tanto na fragmentação 

do poema quanto nos pequenos gestos significativos da imagem que podem transformar 

toda a unidade narrativa do livro.  

Repetindo o gesto de arquear os braços em abertura a lua, não é o sonho no qual 

se perdeu que faz com que este gesto se reapresente na imagem, mas sim sua condição de 

loucura. A partir do fragmento “E, no desvario seu [...]”, é possível observar que a matriz 

que move o gesto de Ismália não é o sonho, mas sim a loucura, em fluxos que se 

entrelaçam a cada instante, e que persistem como a reafirmação de construção da 

linguagem em gestos que se colocam como símbolos de máxima significação. 

No instante no qual a imagem se suspende na aproximação ao topo da torre, o 

leitor se aproxima da primeira passagem do livro-objeto – o suicídio de Ismália, sendo 

este um instante de apreensão de beleza e horror no qual o leitor é espectador de um 

evento que perturba os sentidos e despertam a atenção, que na similaridade do fragmento 

poético Belo Horror de Benjamin, captura a anacronia deste momento de apreensão: 
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Na encosta íngreme se apinham dezenas de milhares de pessoas a fim de 

acompanhar o espetáculo. E essa multidão encrespa sem cessar um murmúrio 
igual às pregas de uma capa quando o vento brinca com ela. Se apurarmos o 

ouvido, o que ressoa é algo diferente da espera dos foguetes e rojões luminosos. 

Não estaria essa surda multidão a espera de uma desgraça bastante grande para 

que, de sua tensão, salte a faísca de incêndio do fim do mundo - qualquer coisa 

que transformasse esse murmúrio aveludado de mil vozes num único grito, 

como quando um golpe de vento põe a descoberto o forro escarlata da capa? 

Pois o claro grito de horror, o terror pânico, é o reverso de todas as festas 

genuínas" (BENJAMIN, 2012, p. 281). 
 

Enquanto o leitor acompanha e aguarda a cada virada de página o desfecho de um 

espetáculo de beleza e horror, texto e imagem enunciam que Ismália “Na torre pôs-se a 

cantar…”. Se antes de sua mudança seu nome foi Ofélia, a canção poderia ser em tese um 

grito memorial desta presença literária que perambula na escuridão do contemporâneo, o 

que propõe o ajuste de contas desta Imagem com o tempo – em sua força de transformação 

e reivindicação da própria liberdade, que ao invés de morrer sobrevive na remontagem 

em Ismália. 

Na opacidade ou nas profundezas escondidas na imagem de Ismália, habita um 

discurso de sobrevivência da Imagem. Diante da semelhança com Ofélia, Ismália se 

alimenta de vida e não pode ser vista como uma mera imagem, sendo necessário observar 

essa presença como algo que vai além de si e que tem o poder de afetar e transformar a 

realidade que se tornou atuante na memória da tradição literária (TIBURI, 2010). 

No embate de forças apresentados na narrativa a montagem convoca um novo 

distanciamento da imagem, no qual Ismália no agora se posiciona no parapeito da torre 

projetando seu olhar em direção ao mar. Nesta imagem, a torre com o adjunto da presença 

no topo, ganha uma dimensão a fim de evidenciar a distância dialética entre o espaço 

inferior e superior da página, que se fortalece e justifica no fragmento “Estava perto do 

céu [...]”. 

Com a projeção do corpo no topo da torre, cria-se uma horizontalmente poética 

que toca profundamente a relação com afetos do entrelaçamento entre sonho e loucura, 

no qual Ismália comprova um instante de lucidez enquanto verifica a materialização do 

imaginário na realidade. 

 



87 
 

 
Figura. 10 – Expor as diferenças na distância. 
Fonte: GUIMARAENS e MORAES, 2006. 

 

No intuito de verificação o olhar de Ismália se direciona à lua do mar, uma 

presença que se manifesta como contradição da lua do céu, construído um instante de 

parada no qual a percepção entrelaça essas duas atmosferas em sua singularidade. 
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Com a suspensão, ou pausa na qual as oposição entre o céu e o mar são 

apreendidas, ocorre um importante movimento de parada, que para Benjamin em sua 

imagem dialética, seria o instante no qual o sentido se interrompe entre o choque de 

legibilidade, no qual “O essencial não é o movimento que, pela mediação, conduz à 

[suprassunção] da contradição, mas é o momento de parada, da pausa, no qual o meio é 

exposto como uma zona de indiferença – e, como tal, necessariamente ambígua – entre 

dois termos opostos.” (AGAMBEN, 2007, p. 41). 

Em meio a projeção deste olhar em uma zona de oposição que deflagra as 

diferenças, o reflexo de Ismália não se projeta no mar, apresentando na imagem pequenas 

fissuras luminosas nas profundezas do oceano, como se algo ainda oculto residisse em 

seu interior o que ainda não foi transposto e, portanto, permanece turvo e indefinido, de 

modo que o fragmento do poema na página inferior “Estava longe do mar…” reforça essa 

oposição. 

Nas fissuras apresentadas no mar, estende-se uma zona de lembranças que 

ressurgem e que ainda não foram coletadas das profundezas, podendo ser antecipadas por 

quem já tenha uma familiaridade com o poema, mas pelo fato do fragmento estar em um 

aparelho artístico que quebra a estrutura convencional de linguagem do poema, mesmo 

um leitor com maior repertório pode ser arremessado no umbral da imprevisibilidade. 

Cabe ao leitor adentrar este fluxo e depositar uma atenção nas lacunas e nas 

passagens que o livro-objeto constrói. Esta atenção, cria um trabalho rumo a 

perceptibilidade que decifra o mistério no qual o fragmento do poema e as imagens 

constroem suas novas legibilidades. 

O passado se faz presente nas imagens, para indagar e confrontar a temporalidade 

fraturada do poema em um discurso póstumo, vislumbrando assim um futuro em 

constante choque. Se Ismália estava perto do céu e longe do mar, no virar da página a 

imagem retoma o mesmo gesto de arquear os braços, mas agora, ela se ergue no ponto 

mais alto da torre para tomar mão de seu próprio destino. 

Pelo fragmento do poema a imagem de Ismália se transmuta “E como um anjo 

pendeu As asas para voar…”. Diante desta construção – que anteriormente era retratada 

pelo texto “(E como um lírio pendeu/A Imagem para voar)” (COELHO, 2006), as 

ilustrações contrariamente narram em sua imagem um corpo absolutamente desprovido 

do que é literal ao texto, e trazem ao gesto da imagem a força oculta contida no fragmento 

do poema. 
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A força oculta no poema é revelada na imagem de Ismália, que ergue no topo da 

torre tomada pela energia deste instante – no qual apreensão do detalhe das ondulações 

de suas vestes ou do vestido, marcam a força profana do movimento e da transformação 

escondida na profundeza da narrativa. 

 

 
Figura. 11 – A imagem que sobrevive nas ondulações do vestido. 

Fonte: GUIMARAENS e MORAES, 2006. 
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O que aparentemente poderia ser interpretado como uma metáfora, é na imagem 

a ruptura da representação. No instante no qual a imagem se auto apresenta como força 

de construção de uma realidade que toca profundamente o imaginário, e desloca o poema 

para um outro plano de magia e premonição que se transmite na história pela imagem, 

apresenta-se um instante que toca profundamente o projeto artístico de montagem 

proposto por Benjamin e Aby Warburg: 

 

Trabalhar com imagens, nesse sentido, significa para Warburg trabalhar na 

encruzilhada não somente entre o corpóreo e o incorpóreo, mas também, 

sobretudo, entre o individual e o coletivo. A ninfas é a imagem da imagem, a 

cifra das Pathosformeln que os homens transmitem uns aos outros de geração 
a geração, e à qual ligam suas possibilidades de se encontrar e se perder, de 

pensar e de não pensar. As imagens são, portanto, um elemento marcadamente 

histórico, mas, segundo o princípio benjaminiano pela qual surge vida de tudo 

aquilo do que surge história (e que poderia ser reformulado no sentido que 

surge vida de tudo aquilo do que surge imagem), elas são de algum modo, 

vivas. (AGAMBEN, 2007, p. 61) 
 

Mediante o trabalho com a imagem, as ondulações das vestes de Ismália 

tensionam o poema em um salto a temporalidade do espaço profano, em um movimento 

de passagem construído pelas reticências do texto e pelo farfalhar do vestido como 

indicativo para a própria continuidade da narrativa. 

Ao mesmo tempo a imagem do rosto inacabado de Ismália, revela o quanto ela 

está tomada por este instante no ápice de sensibilidade como um corpo de sensações, 

enquanto o direcionamento de seu olhar ao objeto de paixão, permite com que o leitor 

seja levado à deriva diante deste corpo que se arremessa e se imobiliza no tempo-espaço. 

No parapeito da torre a imagem de Ismália se assemelha a Imagem dos vaga-lumes 

abordadas por DIDI-HUBERMAN acerca do trabalho de Paolo Pasolini, por se 

desvincular de um aspecto midiático prenunciando seu próprio desaparecimento ao 

mesmo tempo que se faz aparecer no presente: 

 

Para conhecer os vaga-lumes, é preciso observá-los no presente de sua 

sobrevivência: é preciso vê-los dançar vivos no meio da noite, ainda que essa 

noite seja varrida por alguns ferozes projetores. Ainda que por pouco tempo, 

ainda que por pouca coisa vista: é preciso cerca de cinco mil vaga-lumes para 

produzir uma luz equivalente à de uma única vela. (DIDI-HUBERMAN, 2014, 

p. 52) 
 

Nesta equivalência, Ismália é em si a uma Imagem que ilumina e prenuncia o 

movimento de grandes mudanças na iminência de seu desaparecimento, na qual seu corpo 

arde e acende as luzes na escuridão do oceano e do contemporâneo. 
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Figura. 12 – O salto de espectros que dançam no céu e no mar. 

Fonte: GUIMARAENS e MORAES, 2006. 
 

No virar de página abre-se o instante para o salto profetizado que se suspende, no 

qual a imagem em Ismália cria o choque entre a presença que permanece imóvel no ar 
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com a que se revela nas profundezas do mar – apresentando um corpo submerso que antes 

não era visto. 

Agora no fragmento do poema o objeto de desejo se coloca no limite – duas luas, 

duas atmosferas, constroem um espaço de oposição diante de um corpo que se coloca 

entre a vida e a morte, em um instante no qual o curso da narrativa permanece suspenso 

em um tempo-espaço oportuno, que revela a aparição de um espectro fantasmático que 

dança no ar e no mar. 

O texto enuncia que Ismália “Queria a lua do céu / Queria a lua do mar”, definindo 

que ambos os objetos de desejo se compõem como existências distintas mesmo que em 

sua semelhantes – aspecto que pode ser observado no detalhe de modelação das formas 

da lua projetada no céu e no mar. 

No fragmento do poema abre-se novamente as fronteiras de um passado pelo 

tempo verbal, construindo um instante suspenso de choque entre o texto pretérito e a 

imagem presente, aspecto que na conjunção entre essas duas linguagens, cria uma 

constelação de signos a serem percebidos em uma brusca parada do tempo e do espaço 

na página dupla, capaz de colocar um instante póstumo em relação como o presente – 

aberto ao risco na presentidade, em uma condição de extrema importância na manutenção 

e no agir da existência. 

Nesta relação de um tempo passado pelo texto que ganha visibilidade pela imagem 

na temporalidade presente, texto e imagem constroem suas enunciações na mediação dos 

eventos destacados e imobilizados, implicando ao leitor a atitude de tomar a distância 

necessária para construir novas legibilidades na fratura de suas experiências 

(BENJAMIN, 2016) – compreendendo uma aspiração de reatualização da experiência até 

o momento consolidada em cada virada de página, na qual cada ínfima transformação 

posso provocar a construção de novas relações ainda não deflagradas de suas próprias 

experiências. 

Diante destas ínfimas transformações de alta significância, o entrelaçamento do 

fragmento do poema com a imagem em um objeto de montagem singular, atualiza a 

experiência e coloca em jogo a possibilidade de revisitar o tempo-espaço.  

No momento no qual o leitor captura o instante anterior-presente ao salto de 

Ismália da torre, ele é colocado diante de um gesto profano que deseja evidenciar a 

oportunidade de vivenciar o inapreensível que não poderia ser capturado sem o adjunto 

das linguagens que se articulam em um aparelho técnico como o livro-objeto. 
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Na continuidade da narrativa que se atualiza e dá um passo atras no tempo-espaço, 

o leitor é colocado frente ao instante de imobilidade do salto de Ismália. No movimento 

de seu vestido e na posição particular dos braços – um projetando-se para o céu, e o outro 

em direção ao mar, o movimento e o choque ganham sua máxima potencialidade. 

 

 
Figura. 13 – O salto como relâmpago. 

Fonte: GUIMARAENS e MORAES, 2006. 
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Quanto o fragmento do poema enuncia que Imália se arremessa da torre com “As 

asas que Deus lhe deu [...]”, cria-se a correspondências com os braços que se arqueiam 

como Imagem de asas durante o salto, mas é interessante notar que a projeção dos braços 

prenuncia a duplicidade de seu voo, que pode não só ocorrer em direção aos céus, como 

também em direção ao mar. 

Portanto, a imagem revela que ao invés de asas Ismália tem apenas seus braços 

que se arqueiam e um vestido que se movimenta ao impulso do salto, ocorre um choque 

no qual texto e imagem entram em fricção na construção de uma ideia com intuito de 

evidenciar um gesto que merece a atenção do leitor – no qual ele deve tomar folego, para 

assim se arremessar no limiar que se esconde na profundeza do discurso (MOLDER, 

2010). 

No corpo de Ismália nenhuma condição permite com que seja viável o salto em 

direção à lua, mas ainda assim ela salta, ancorada pelo fragmento do poema que enuncia 

“[...] Ruflaram de par em par…”. 

Desprovida de asas a imagem de Ismália faz com que o leitor seja posicionado 

para o que advir neste movimento, que pode desencadear um evento polarizado que pode 

tender para o imaginário, prevalecendo a possibilidade efetiva do voo, ou para a 

concretude da realidade, na fatalidade da morte pela impossibilidade voar. Desta forma a 

narrativa cria fissuras para a construção das hipóteses do leitor a respeito da possível 

morte ou sobrevivência efetiva de Ismália. Assim, o leitor é deslocado de uma posição de 

contemplação para estar em um instante de atenção e apreensão do desfecho misterioso 

da narrativa, e que cabe a ele tal qual Ismália – se arremessar a liberdade e adentrar nos 

limiares das incertezas poéticas apresentadas no virar da página. 

Assim, abre-se o palco para o último movimento da narrativa, no qual o desfecho 

de todo o percurso de Ismália irá ocorrer em um instante paradoxal, rumo as encruzilhadas 

do desconhecido onde as convicções e as verdades se dissipam na abertura de um novo 

agora. 

No céu em direção à lua a forma do corpo de Ismália projeta-se em direção a um 

feito imaginário enquanto o texto enuncia que “Sua alma subiu ao céu [...]”, como um 

indicativo a uma possível morte na separação do corpo e alma. Em contrapartida, uma 

forma similar se projeta no mar, em um mergulho em direção a lua que brilha em suas 

profundezas marcado pelo último fragmento do poema “[...] Seu corpo desceu ao mar…”. 
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Diante desta passagem, é construída pelo fragmento do poema a clara separação 

do corpo e do espírito, em uma enunciação a morte de Ismália que corresponde à própria 

interpretação da tradição do poema. 

Já na imagem se apresentam concretamente duas Ismálias, como se em seu 

arremessar do alto da torre, duas presenças de deslocassem corpo em busca de seus 

respectivos objetos de desejo. 

 

 
Figura. 14 – A Encruzilhada de um novo agora.  

Fonte: GUIMARAENS e MORAES, 2006. 
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Enquanto o texto marca na narrativa um desfecho para a morte, nas ilustrações e 

na materialidade cria-se um choque de espelhamento que rompe e desestabiliza a 

convicção contemplativa deste final. Abre-se uma zona de inferência atenta na anacrônica 

da linguagem que pode assim questionar a forma na qual a realidade e o imaginário da 

narrativa se conjugam, podendo assim estar efetivamente em uma zona onde a 

temporalidade do Kairós e o espaço de montagem reivindicam seu papel de 

transformação, de modo que a verdade da linguagem se constitui de fato em relação com 

o outro (AGAMBEN, 2014). 

 

 
Figura. 15 – Atravessar a soleira. 

Fonte: GUIMARAENS e MORAES, 2006. 
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Cabe ao espectador o gesto de estar atento no tempo-espaço oportuno, para romper 

com qualquer contemplação e passividade diante do desfecho, atravessando a soleira 

enunciado pela palavra “fim”. Nesta atitude é possível adentrar a zona no qual tempo e 

espaço se mobilizam e transformam na efetiva sobrevivência da experiência de linguagem 

e no encontro com a Voz no limiar. 

Despertado pelo método de montagem e pelo tempo de kairós, o leitor pode 

indagar e imprimir a sua operação sobre o aparelho – e que efetivamente cria novas 

legibilidade na narrativa literária, evidenciando o inacabamento que sobrevive no regime 

cronológico do tempo. 

Para que a efetiva sobrevivência e transformação ocorra, é necessária uma 

operação que cabe unicamente ao sujeito que constrói sua própria experiência, 

(AGAMBEN, 2007), na qual é ele que age sobre a programação da narrativa literária, 

experimentando e movendo a linguagem na passagem para a zona limiar na qual a Voz é 

enfim acessada. 

Considerando toda a complexidade presente na linguagem do livro-objeto, seria 

ingênuo acreditar que a proposta do aparelho em fragmentar o poema seja apenas para 

consagrar o livro e o poema em sua aura – pois esta não é mais a mesma estrutura do 

poema de Alphonsus de Guimaraes. Na montagem do livro-objeto em concertina, fica 

claramente definido os dois planos de construção – com ou sem moldura, o que deflagra 

a condição de remontagem inerente à própria montagem. 

Para que a remontagem ocorra, o aparelho cria pelo método de montagem e pela 

temporalidade do Kairós os indicativos de passagem para a zona limiar, onde será 

possível estar no ápice do que a temporalidade e o método oferecem como 

experimentação de linguagem – no qual o leitor age e transforma a programação em 

Ismália: 

 

Jamais são os adultos que executam a correção mais eficaz dos brinquedos – 

sejam eles pedagogos, fabricantes ou literatos –, mas as crianças mesmas, no 

próprio ato de brincar. Uma vez extraviada, quebrada e consertada, mesmo a 

boneca mais principesca transforma-se numa eficiente camarada proletária na 

comuna lúdica das crianças. (BENJAMIN, 2017, p. 87) 

 

Portanto, abrir do livro-objeto se configura a oportunidade de operá-lo como um 

aparelho técnico similar a câmera fotografia e cinematográfica (FLUSSER, 2008), que 

tal qual a Imagem de um brinquedo nas mãos de uma criança, pode ser quebrado, 

desmontando e remontando na transposição de novas legibilidades. 
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3.3 – Agir sobre o aparelho: acessar a Voz na zona limiar 

 

No desfecho da narrativa, dois percursos se abrem ao leitor. O primeiro é o qual 

ele acolhe a moldura que declara o “Fim” como um limite que não será transposto – 

compreendido como um espaço de delimitação cultural que determina a impossibilidade 

de continuidade a partir de determinado ponto, na similaridade da Imagem construída por 

George Bataille e Carl Einstein, do tapete que é inserido no umbral da porta com o intuito 

de retardar a entrada de um indivíduo em um novo espaço (BEHRENS, 2010). 

Emoldurado no final do livro, a palavra “Fim” enuncia o possível encerramento 

da narrativa, mas se tratando de um livro-objeto que se constitui como um aparelho 

técnico, é importante estar atento às possibilidades que se abrem durante a operação e a 

passagem da linguagem. 

Em cada intervalo do virar de página, cria-se a possibilidade de desmontar a 

estrutura de programação na narrativa, e mover a linguagem de modo a romper com a 

convenção que delimita o limite da experiência literária – no “Fim” é profetizado um 

novo começo, sendo está a segunda possibilidade que se instaura neste terreno de 

transformação estética. 

Diante da complexidade do livro-objeto, o leitor atento e de olhos abertos para a 

penumbra do contemporâneo consegue perceber a possibilidade de penetrar o umbral da 

zona limiar, desconstruindo seu sistema e propondo novas passagens e bifurcações no 

percurso literário. Este é um processo oriundo da perturbação estética que um aparelho 

técnico como o livro-objeto consegue promover em sua linguagem, onde a materialidade 

carrega uma intencionalidade e promove a ruptura contemplativa, rumo a perceptibilidade 

do leitor. 

Como abordado nos capítulos anteriores, o livro se estrutura a partir de uma 

montagem em concertina, um formato que caminha na contramão dos métodos de 

produção tradicional do mercado do livro – o que por si só, constrói um choque na 

experiência e com a própria ideia do que é possível e pertinente a estrutura deste artefato 

cultural. 

Ao mesmo tempo o leitor que se relaciona corporalmente com um livro-objeto de 

alta complexidade material como Ismália, é colocado em passagens de choque com a 

experiência – aspecto que devolve ao livro sua natureza mágica e enigmática na qual 

“Abrir um livro torna-se, através de um mesmo gesto, o mesmo que abrir uma caixa e ter 
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acesso a seu conteúdo. O livro será, dessa maneira, semelhante a um cofre, a uma casa, a 

uma tumba, ou ao próprio corpo humano.” (MELLOT, 2012, p. 50) 

No instante de profanação, se antes o que era violado era o livro de sua luva como 

gesto de revelação, agora é a própria estrutura das linguagens do livro-objeto que será 

violada. Pela montagem os vínculos do livro ganham uma mobilidade que permite com 

que novas configurações sejam construídas, mas isso implica uma ação efetuada por um 

leitor atento e desperto para os procedimentos empregados na programação do livro –

adentrando a zona limiar. 

Pelas dobras e emendas, Ismália apresenta de maneira clara o delineamento dos 

espaços no qual as cenas narrativas se desenvolvem, revelando uma atmosfera única que 

se aproxima e distância a todo instante, e que são marcadas visualmente pelos gestos da 

imagem no movimento de oposição entre espaço superior e inferior das páginas dupla 

para o campo de atenção visual. 

Ao mesmo tempo, as dobras e as emendas da montagem em concertina constroem 

essa ligação que tornam apreensíveis a temporalidade de Kairós e o espaço de 

remontagem presentes como gestos no livro-objeto: 

 

Estes espaços são, a um só tempo, distintos e solitários, dois a dois, quatro a 

quatro, e tantas outras vezes que a dobra se repetir. Elas guardam entre si 

relações de continuidade e de oposição: face a face, ou verso com verso. A 

dobra que se divide sem as separar permite, com um só movimento, se passar 

de um a outro lado, de pensar a descontinuidade na continuidade e o contínuo 

no descontínuo. (MELLOT, 2012, p. 51) 
 

O descontínuo e contínuo se apresenta pela escolha da fragmentação proposta no 

poema e pela metamorfose do campo visual nas ilustrações. A grande virada em meio a 

fragmentação do texto e da imagem, se encontra no movimento que cria a conjunção de 

passagem destes espaço-tempo – e que tensiona a materialidade da montagem em 

concertina. 

Com essas particularidades localizadas, é importante observar que elas constroem 

uma passagem para a zona limiar pelo modo como a cada fratura do poema e em cada 

virada de página na Imagem de um estalo de dedos, chama a percepção do leitor as 

materialidades significativas presentes, transpondo um caminho da percepção 

contemplativa para perceptibilidade ativa na qual o leitor age sobre o aparelho. 

No adentrar no umbral que se apresenta nas fissuras do tempo-espaço do livro, a 

percepção atenta pode tomar posição diante do final da narrativa, e nesta zona propor a 
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sua maneira uma transformação notável nos recantos inacabados na periferia do livro – 

deflagrados pelo modo como o próprio objeto se mostra. 

Agora, a zona limiar firma o seu papel no percurso de delimitação de um método 

que acolhe outros métodos dentro de si, se diferenciando de um limite que irrompe para 

determinar o fim de um percurso: 

 

Limiar e limite devem ser rigorosamente diferenciados. O limiar é uma zona. 
Mais exatamente, uma zona de transição. Mudança, transição, fluxo <?> estão 

contidos na palavra schwellen (inchar, entumecer), e a etimologia não deve 

negligenciar esses significados. Por outro lado, é necessário determinar o 

contexto tectônico imediato que deu à palavra o seu significado. Tornamo-nos 

muito pobre em experiências liminares (BENJAMIN, Passagens, p.937) 
 

Considerando essa zona limiar em Ismália, a alteração das imagens em um 

constante jogo de proximidade e distância, cena emoldurada e cena aberta na página dupla 

ligada pelos vínculos das páginas, criam fissuras que se movimentam e se modificam em 

sua passagem, indicando uma zona na qual o leitor submerso dentro dela, pode promover 

a transformação e reatualização de todo o percurso de sua experiência literária em meio 

as fissuras: 

 

As fissuras que articulam os cadernos, ao mesmo tempo em que os mantêm em 

ordem serrada, se chamam nervos. São os nervos que permitem ao livro seu 

movimento. Graças a eles o livro adquire vida, sem se deformar e sempre 

respeitando uma orientação, que pode ir de um sentido a outro, mas que, nos 

dois casos, é irreversível. (MELLOT, 2012, p. 53) 

 

Vale notar que Ismália não se movimenta na estrutura de cadernos unidos pela 

lombada, o que não impede que a própria coluna vertebral do livro seja constituída pela 

junção da montagem em concertina – um espaço nerval em similaridade com o que 

Michael Mellot aponta. Rodeado por dobras e vínculos que se compõem na imagem de 

pequenas vértebras, o livro-objeto pode se deformar e romper com a ordenação linear da 

própria composição da narrativa, em um tempo e espaço de profanação em sua 

manipulação. 

Considerando o tempo e espaço nas profundezas da zona limiar, é importante 

notar que é pelas dobras que o livro introduz seu próprio tempo “[...] ritmado pela forma, 

pela página e por seu tamanho. O tempo dobrado não é o tempo desenrolado, o tempo do 

livro é um tempo fragmentado, ademais como a dobra o mensura, ele é normatizado. O 

tempo do livro é determinado pelo seu espaço” (MELLOT, 2012, p. 54). Se o espaço de 
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transição do tempo é a própria estrutura na qual o método de montagem opera, significa 

que o livro-objeto em seu movimento pode quebrar com a normatização cronológica do 

livro, em uma contração do tempo-espaço em constante devir. 

No adentrar da zona limiar o método de montagem permite com que a percepção 

e a transformação do tempo em Kairós seja apreensível no ápice de sua intensidade, sendo 

este o aspecto que possibilita a fragmentação do tempo e transposição da montagem e 

remontagem. 

Imerso nessa zona, a linguagem, método, tempo e leitor ganham volume, no 

sentido de uma experiência que se dilata e se expande em possibilidades cosmológicas. 

Se para Mellot “[...] O livro inscreve seu conteúdo no tempo, o qual tem um começo e 

um fim, ao qual chamamos história.” (MELLOT, 2012, p. 54), no livro-objeto Ismália, o 

que inscreve essa história é o leitor de mãos dadas com o aparelho – fragmentando 

imagem e texto na enunciação da Voz que promove o ajuste de contas com o tempo e 

espaço. 

Para que o adjunto desta transformação ocorra, é necessário como foi apontado 

anteriormente, um trabalho de montagem e remontagem fruto de uma atenção entre livro 

e leitor. Quando as particularidades expressivas de Ismália se aproximam do leitor e vice-

versa no corpo-há-corpo, no sentido de um estado de atenção que retorne ao livro em sua 

perceptibilidade – de algo que se faz perceber em uma zona de contato, constrói-se em 

efetivo a possibilidade de romper com o invólucro da aura atribuída como culto no objeto 

artístico. 

Portanto, "Para melhor compreender esse conceito de aura, concebido para objetos 

históricos, vamos ilustrá-lo com o conceito de aura para objetos naturais, definida como 

uma aparição única de algo distante, por mais próximo que esteja.” (BENJAMIN, 2012, 

p. 16). A definição de Benjamin ajuda a perceber a condição que um livro como Ismália 

pode estar fadado a sofrer. Mesmo não se tratando de um objeto único e ser altamente 

passível de reprodução, ele pode devido à complexidade de sua linguagem, sofrer uma 

auratização que torna inviável até mesmo o contato do leitor no corpo-há-corpo com livro-

objeto, colocando um artefato cultural que deveria ser profanado a todo instante, como 

um objeto sagrado no qual seu portador deve ter o extremo cuidado de manipular – o que 

pode provocar com a literatura e o livro esteja distante das mãos do leitor. 

Mediante esta trama da aura na relação com o objeto, surge esse “[...] 

acontecimento único, estranho (sondebar), que nos cercaria, nos pegaria, nos prenderia 
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em sua rede.” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 147), tornando necessário transpor a aura 

da posição do sagrado para o profano. 

Como o adjunto de sua reprodutibilidade estende-se a condição de “[...] 

multiplicação ilimitada de obras graças a meios técnicos. Em um sentido específico, 

Benjamin chama atenção para o fato de que a câmera cinematográfica toma imagens para 

poder usá-las em distintos lugares.” (SCHÖTTKER, 2012, p. 103). Diante desta 

afirmação, o livro como produto do mercado pertencente à sociedade pós-moderna está 

absolutamente imerso em um alto movimento de reprodução mecânica promovida pelo 

processo de impressão gráfica, que concebe assim, mais de um objeto similar à da matriz 

original. 

Esta condição anacrônica de um objeto de arte altamente passível de 

reprodutibilidade construir uma aura ao seu redor mesmo o adjunto de sua reprodução – 

que deveria romper com essa condição auratica, legítima invariavelmente o surgimento 

de posições políticas e discursos de afastamento do livro das mãos do leitor e atribui a 

natureza de um aparelho técnico a qualidade de culto, mesmo que dissociado de uma 

relação ritualística. 

Assim, surge a necessidade deste leitor desmontar a aura em sua natureza de 

profanação, restituindo ao livro-objeto seu caráter mágico no qual ambos consigam 

conseguem galgar “[...] um espaçamento tramado do olhante e do olhado, do olhante pelo 

olhado.” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 147). Diante desta trama que restitui o 

atravessamento de olhares, é possível despertar a percepção na efetiva construção de 

legibilidade perante livro e leitor. 

Sob essa perspectiva cria-se a prerrogativa de “Despojar o objeto de seu invólucro, 

destruir sua aura, esta é a característica de uma percepção cujo “sentido do semelhante no 

mundo” é tão forte que captura o singular por meio da reprodução.” (BENJAMIN, 2012, 

p. 17). Nesta captura de singularidades, livro e leitor experimentam o poder contido nesta 

zona proximal na qual ambos se olham em uma distância sempre próxima, que tem a 

capacidade de reconstruir os afetos adormecidos e latentes deste entrelaçamento (DIDI-

HUBERMAN, 2010). 

Destruída e reconstruída a aura é remontada em sua natureza profana, 

possibilitando que a experiência literária em Ismália, seja a apresentação de uma zona na 

qual o leitor possa lançar-se na ação de transformar toda a potência de criação do 

aparelho: 
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Antes de mais nada, é preciso haver acordo sobre o significado do aparelho, já 

que não há consenso para esse termo. Etimologicamente, a palavra latina 

apparatus deriva dos verbos adparare e preparare. O primeiro indica 

prontidão para algo; o segundo, disponibilidade em prol de algo. O primeiro 

verbo implica o estar à espreita para saltar à espera de algo. Esse caráter de 

animal feroz prestes a lançar-se, implícito na raiz do termo, deve ser mantido 

ao tratar-se de aparelhos. (FLUSSER, 2018, p. 29) 
 

Aquilo que nos coloca em um estado de prontidão, está é justamente uma das 

características que circundam a perturbação estética da linguagem do livro-objeto – na 

qual sua materialidade significante é crucial. Pensar um livro como Ismália como aparato 

técnico similar a uma câmera fotográfica e a cinematográfica, propicia deslocar a 

experiência com a literatura em sua efetiva transformação estética no contemporâneo, 

adentrando e expandindo a zona de limiar que ali permanece presente e inacabada. 

Mediante a prerrogativa do inacabamento, o livro evoca um estado de prontidão a 

cada virada de página e a cada modificação sucessiva que ocorre, na qual o leitor passa a 

perceber os mecanismos internos ao projeto em seu campo de transformação, “Logo, o 

livro não poderia ser outra coisa que um lugar, um percurso, um espaço batizado que 

impõe um itinerário” (MELLOT, 2012, p.132). 

Por meio desta passagem, o itinerário do leitor e do livro marcam um instante onde 

ambos se olham, e neste olhar projeta-se a possibilidade de adentrar o interno e externo 

da materialidade, mas para que isso seja possível, se faz imprescindível com que seja 

construído pelos mecanismos de linguagem um estado de atenção que irá permitir a 

entrada na zona de origem da transformação artística. Ao mesmo tempo, este é um 

território cultivado entre ambos, em uma relação de cumplicidade na qual cada agente 

constrói afetos que se multiplicam em sua comunicabilidade. 

No espaço de cumplicidade na qual livro e leitor são inundados no adensamento 

nesta zona de percepção, não é mais a sensação ou a contemplação que regem a atmosfera 

da experiência, mas sim, a construção da atenção e das emoções que saltam para uma 

efetiva perceptibilidade. 

Para isso que este salto se materialize, as materialidades significantes despertam 

a atenção do leitor ao mesmo tempo que revelam seus pontos de fuga, que em Ismália é 

a pulsação rítmica criada pela ausência ou a presença das molduras no campo visual das 

imagens, e da mesma forma a própria mobilidade estrutural do livro-objeto. Refletindo 

sobre o ponto de fuga, é importante considerar que ele é aquilo que permite desviar de 

uma contemplação perante o que se olha. Estes dois elementos notáveis são os que mais 

se tornam visíveis e perceptíveis ao leitor, o que possibilita intuir que estes são os 
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elementos elegíveis na intencionalidade artística para a programação previa do aparelho 

no desenvolvimento narrativo. 

Como programação em Ismália, toma-se como base o que está inserido no próprio 

livro-objeto e que se passa em seu interior, construído no gesto e na Voz criadora e 

imaginativa do montador – o artista. Dentro dessa programação perpassa a escolha de 

fragmentação do poema em sua aproximação e distanciamento em movimento, e em cada 

indicativo da materialidade. 

Estas características apresentam uma atmosfera literatura em ressonância com 

esses gestos significativos de programação, em um espaço tempo de perturbação no qual 

o livro-objeto é o ponto de mediação das intencionalidades, que tentam restabelecer a 

natureza mágica e imaginária do objeto, e tal qual Vilém Flusser aponta, ocorre um ponto 

de virada sobre o aparato “De maneira que as minhas intenções ultrapassam a máquina, 

enquanto as intenções visam o aparelho. Eu, ao escrever, concebo “por cima” da máquina, 

e eles ao imaginarem, imaginam “de dentro” do aparelho.” (2008, p. 53). 

Posto isso o leitor não se encontra mais em uma posição passiva diante do 

aparelho, construindo um movimento de fuga da superficialidade da experiência rumo a 

perceptibilidade, de modo que o livro exige do leitor essa atitude similar ao que Benjamin 

localizou acerca da fotografia e do cinema, e que ressoam em um livro-objeto como 

Ismália “[...] um determinado tipo de recepção, não sendo mais adequada uma 

contemplação descomprometida. Perturbam o espectador, o qual percebe que deve 

procurar um determinado caminho para alcançá-las.” (2012, p. 20). 

A cada virada de página, a narrativa cria um tremor constante de ritmo e contra 

ritmo no qual o leitor percebe essas variantes como elementos significativos e relevantes, 

e em seu estado de atenção que é tomado por uma atitude que joga com a linguagem de 

modo que ela ganhe volume e se entumeça dentro da zona limiar. 

Quando o leitor expande a linguagem na zona limiar em sua atenção, e 

compreende o funcionamento do livro-objeto em um movimento de cisão da logicidade, 

ele se coloca no devir do experimento de linguagem, e se coloca tal qual um fotógrafo 

que revela novas enunciações mágicas que não estavam perceptíveis no mundo aparente 

– enuncia sua Voz. 

O leitor passa a exercer o efetivo papel de criador e programador na zona limiar, 

onde o método de montagem e remontagem quebra o interno na programação inicial do 

aparelho, propondo o que está fora dele: 
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O aparelho funciona efetiva e curiosamente em função da intenção do 

fotógrafo. Isso porque domina o input e o output da caixa: sabe com que 

alimentá-la e como fazer para que ela cuspa fotografias. Domina o aparelho, 

sem, no entanto, saber o que se passa no interior da caixa. Pelo domínio do 

input e do output, o fotógrafo domina o aparelho, mas pela ignorância dos 

processos no interior da caixa é por ele dominado. (FLUSSER, 2018, p. 36). 
 

A partir da relação com a fotografia e com o fragmento de Flusser, é possível dar 

um salto no que concerne à relação de dominação do leitor pelo livro-objeto. Mesmo sem 

compreender todos os processos microscópicos que possibilitam com que a imagem em 

Ismália torne-se visível ao olhar – na qual por exemplo a tonalidade sépia que introduz a 

poética a atmosfera literária, é invariavelmente resultado de um processo técnico de 

montagem da cor, justamente pelo fato de ser composta pela justaposição de micropontos 

de preponderância da cor amarela, preto e magenta respectivamente no procedimento 

gráfico de impressão CMYK. Com isso, a montagem revela parte do artifício mágico 

proposto em âmbitos além da própria composição das imagens e que não são acessados 

pelo leitor. 

Portanto, existe na zona limiar um adensamento que mobiliza a experiência 

literária, na qual “[...] o ser humano deve atuar mobilizando a plenitude de seu ser, mas 

renunciando à sua aura, pois está ligada ao aqui-e-agora.” (BENJAMIN, 2012, p. 23). 

Esta mobilização, no aqui-e-agora não apenas é uma evidência apreensível da 

temporalidade do Kairós gerenciado, como também, é o momento no qual a perturbação 

estética mobilizada pela montagem constrói essa trama de perceptibilidade com o leitor. 

Nesta passagem a zona limiar de Ismália, o livro-objeto como aparato técnico não 

mais é tratado em sua imutabilidade como objeto artístico, e muito menos em seu caráter 

de unicidade narrativa – agora ele constrói e expõe a passagem de sua experiência nas 

fraturas das operações automáticas de leitura. 

A zona limiar é profana ao tal ponto, que consegue colocar as presenças em um 

contato de evidência na qual a existência do outro (objeto ou humano) é imprescindível, 

fazendo com que os aparelhos em operação nesta zona não sejam percebidos mais em seu 

automatismo, mas como um encontro de forças místicas, profanas e infláveis (FLUSSER, 

2018). 

Portanto, o livro-objeto e leitor acessam essa força profana do inefável na zona 

limiar, adentrando um tempo e espaço de constante transformação pertinente ao Kairós e 

a montagem, transcendendo a logicidade do próprio aparelho e da própria imaginação 

depositada anteriormente pelo artista montador. Agora o que poderia ser interpretado 
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como um quebrar do objeto em Ismália, é o instante no qual seus agentes se colocam em 

fuga na predisposição do risco na marcha da mudança, afirmando seu papel político. 

Para que a marcha da mudança possa se concretizar, é necessário que leitor 

permaneça nesta zona do limiar, sem rompê-la por completo, mantendo-se nessa 

atmosfera que entumece a linguagem na qual "O Limiar é uma passagem e ao mesmo 

tempo a barreira dessa passagem, uma passagem pela qual não se pode passar sem nada 

sem menos – apesar de o limiar não ser um muro, nem uma grade fechada, nem uma 

grade intransponível. (BEHRENS, 2010, p. 102). 

 

 

 
Figura. 16 – Adentar o limiar. 

Fonte: GUIMARAENS e MORAES, 2006. 

 

Mediante a passagem na qual não se pode passar sem nada sem menos, o acesso 

a zona limiar deflagra um choque no tempo-espaço da cronologia da narrativa. Nas 

alterações temporais sucessivas da imagem em Ismália, as ilustrações e a montagem 

apresentação a possibilidade de adentrar na zona obscura do limiar que passa em instantes 

de movimentos quase podem ser inapreensíveis. 

Com o movimento de montagem das imagens o livro-objeto transpõe um mistério 

e a possibilidade de entrada na penumbra que circunscreve o contemporânea, no qual o 

leitor agora é o poeta “[..] é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele 

perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são para quem deles experimenta 

contemporaneidade obscuros" (AGAMBEN, 2009, p. 62). 

A sua maneira de programação o livro mostra as frestas dessa zona interna que 

não foi trabalhada, na qual a remontagem da estrutura de montagem torna-se possível e 
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notável. Assim o movimento quase imperceptível de Ismália se configura na similaridade 

das personagens que passam despercebidos e que circundam na penumbra, e que apenas 

um olhar atento como o de Walter Benjamin conseguiu capturar nas narrativas de Kafka: 

 

Não é a observação dos limiares, mas um alternar constante entre as áreas 

separadas pelos limiares, que caracteriza um “grupo de personagens” que 

Benjamin ressalta, com ênfase: os ajudantes e office-boys. São “criaturas 

inacabadas” na penumbra, que não pertencem à família, ao tribunal, nem ao 

castelo, mas que “circulam entre todos”. (MENNINGHAUS apud BEHRENS, 

2010, p. 96). 
 

Quem seriam as outras criaturas inacabadas que circulam na penumbra tal qual 

Ismália? 

Diante de tal questionamento é possível inferir que essas personagens periféricas 

que apresentam um saber místico, são a lua e Ismália, que lado a lado montam e remontam 

o espaço e o tempo no protagonismo da linguagem estabelecida entre leitor e livro, e que 

fundam a passagem no adentrar da zona limiar no qual livro-objeto e leitor expõem o 

entrelaçar de suas condições de poder – mudança. 

 

 
Figura. 17 – Quando os limites partem rumo ao chão. 

Fonte: GUIMARAENS e MORAES, 2006. 
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Para que a efetiva transformação ocorra, o livro necessita sair das mãos do leitor, 

e num gesto que tangencia o profano e ritualístico, ser colocado sobre uma mesa ou sobre 

o chão. Este gesto menor, mas altamente significativo, demonstra que livro-objeto e leitor 

construíram uma relação que reconhece as diferenças e as limitações entre ambos, pois 

dificilmente a remontagem poderia ser efetuada com o aparelho em mãos – sem que ele 

se esfacele como um grande quebra-cabeça desmontado diante dos olhos. 

No primeiro movimento, o livro é aberto em sua extensão, em uma abertura que 

revela as fendas de sua estrutura como um jogo de cartas ou fotografias que reveladas se 

abrem como uma constelação. 

Atento o leitor fragmenta a montagem do livro em uma atitude de atenção inquieta 

que questiona a própria razão da ordenação das imagens, movimento no qual “Essa seria, 

uma vez mais, a inquietude da razão diante das imagens feitas, para não ver somente as 

coisas que se apresentam a nós, mas para entrever e prever coisas que nos escapam.” 

(DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 51). 

Nesta tentativa de interpretar a natureza mágica que se abre no limiar, o livro-

objeto ganha duas bifurcações: 

 

Quando Ismália enlouqueceu, 

Pôs-se na torre a sonhar… 

 

No sonho em que se perdeu, 

Banhou-se toda em luar… 
 

E, no desvario seu, 

Na torre pôs-se a cantar… 

 

E como um anjo pendeu 

As asas para voar… 

 

As asas que Deus lhe deu 

Ruflaram de par em par… 

Viu uma lua no céu, 

Viu outra lua no mar. 

 

Queria subir ao céu, 

Queria descer ao mar... 
 

Estava perto do céu, 

Estava longe do mar... 

 

Queria a lua do céu, 

Queria a lua do mar... 

 

Sua alma subiu ao céu, 

Seu corpo desceu ao mar… 

 

Reconfigurando o livro a experiencia se expande e ganha volume em um não 

lugar, no qual as possíveis remontagens não percorrem os mesmos desencadeamentos do 

percurso cronológico vistos e narrados antes da passagem para a zona limiar. 

Agora toda a narrativa se reconstrói em eventos que se ocultam e se revelam pelas 

escolhas do leitor. Mas à medida que o engajamento se amplia na manipulação do livro, 

novas portas ainda não previstas podem fazer sua aparição nesta zona de destruição e 

reconstrução literária, podendo previamente desencadear 64 possíveis configurações. 
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Nesta zona limiar, a montagem e remontagem como método marcam com precisão 

este espaço do agora na qual o leitor move indicativos poéticos e fragmentários em 

Ismália. Estes indicativos podem ser desagrupados e agrupados tanto por suas afinidades 

visuais, quanto em suas diferenças, montando bifurcações pautadas pelas imagens com 

ou sem molduradas no tracejar destas passagens, de modo que o que era antes uma marca 

de oscilação do visível, se escancara como uma aparição do invisível. 

Como um aparelho de atenção, a linguagem reivindica um instante de parada no 

qual a perceptibilidade do leitor se suspende em um instante de verificação ou 

reconhecimento da composição mobilizada no limiar. 

Se antes o poema em sua matriz composta por Alphonsus de Guimarães foi 

fragmentado por Odilon Moraes, agora na zona limiar os fragmentos explodem e 

dissolvem a unidade da imagem e do poema em função do movimento da materialidade, 

e agora é o leitor que fragmenta o projeto e a programação proposta. 

Na explosão que fragmenta a programação da narrativa, o leitor-poeta recolhe 

cada um desses fragmentos em suas particularidades, e traça sua própria história 

experimentando as passagens que se abrem em cada dobrar e desdobrar. 

Em ambas as passagens as soleiras do limite inicial e final de Ismália podem ser 

removidas, de modo que o ponto de partida dos indicadores tradicionais como começo e 

fim perdem sua função. Com a remoção desta antessala de entrada e saída da narrativa, o 

leitor é colocado no interior de sua própria criação, de modo que a escolha de seu percurso 

perfaz invisivelmente uma atmosfera labiríntica a ser percorrido e desvendada. 

 

 

 
Figura. 18 – Programar novas passagens. 

Fonte: GUIMARAENS e MORAES, 2006. 
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Tomando como base as duas passagens elegidas nesta dissertação – com moldura 

e sem moldura – são delineados dois percursos enunciativos. Se antes o platô das duplas 

era composto entre a alternância das ilustrações no virar da página, agora nos percursos 

elegidos os ritmos e contra ritmos revelam dois instantes temporais marcados por uma 

dilatação da lentidão e da velocidade, na passagem de uma dupla para a outra efetuadas 

pelo olhar e pela visão fragmentada das cenas em sequências abertas. 

Na zona limiar o sistema cronológico da virada de página se monta e desmonta, 

fazendo com que a apresentação do movimento do espaço-tempo se escancare frente ao 

leitor. 

Analisando os percursos em suas respectivas encruzilhadas, a passagem das 

ilustrações correspondentes aos fragmentos do poema “Quando Ismália enlouqueceu, 

Pôs-se na torre a sonhar…” e “No sonho em que se perdeu, Banhou-se toda em luar…”, 

criam um movimento de lentidão devido a não abertura do plano de visão, que antes abria 

e fechava no movimento das imagem. Em contrapartida, a temporalidade das duplas 

iniciais do percurso sem moldura, correspondentes aos fragmentos “Viu uma lua no céu, 

Viu uma lua no mar.” e “Queria subir ao céu, Queria descer ao mar…”, se movimentam 

em uma velocidade mais acelerada, marcado pelas múltiplas presenças que se 

movimentam nas duplas, como o mar a lua e as constantes modificações do movimento 

de Ismália – que neste percurso não será nomeada pelo texto sendo apenas uma aparição 

nas imagens. 

Considerando os indicadores de movimento da passagem com a moldura, a 

presença da totalidade da torre, da lua presente no mar e do movimento luminoso 

projetado pelas ondas desaparecem, atribuindo o destaque para a presença da lua no céu 

do fragmento da torre e de Ismália em seu movimento de preparação ao salto em constante 

lentidão. Já na passagem sem a moldura, o destaque para o movimento é para a lua 

localizada no mar, nos movimentos das ondas no reflexo fragmentado da torre e para a 

aparição de Ismália no mar. 

Diante do movimento de passagem das ilustrações aproximadas (zoom-in) 

pertinentes à moldura, a lua não aparece de antemão, oferecendo um maior salto poético 

na relação estabelecida pela enunciação da lua como uma visão, que surge em ressonância 

com a aparição do sonho de Ismália. Porém, no percurso no qual as ilustrações se 

distanciam (zoom-out), a presença de ambas as luas se materializa desde o início da 

narrativa. Esses indicativos presentes em ambos os percursos, denota a clara dicotomia 

da entrada em zonas espaços-temporais da realidade e do imaginário, mesmo que em 
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ambos se originem de um entrelaçamento promovido pela alternância das páginas na 

programação inicial. 

Em ressonância aos delineamentos das zonas da realidade e do imaginário, os 

fragmentos remontados no percurso com a moldura enunciam que pela entrada do 

enlouquecer de Ismália, o plano correspondente ao sonhar se abre como uma realidade 

apresentada pelas imagens, e que ao mesmo tempo evidenciam uma maior quantidade de 

gestos e ações neste espaço a serem capturadas. 

No sonho que se abre pelo enlouquecer presente no imaginário, Ismália “Pôs-se 

na torre a sonhar / Banhou-se toda em luar / Pôs-se na torre a cantar / Pendeu as asas para 

voar…” e ao final, salta efetivamente da torre em um gesto que não é dito pelo poema, 

mas é apresentado pela imagem. Todas essas ações são tomadas sem nenhuma motivação 

externa, efetuadas apenas pela visão e pelo querer efetivo da lua do céu e do mar, de modo 

que nesta passagem Ismália não é sujeitada por nada, vivenciando seu sonho e suas 

emoções no ápice de sua plenitude. 

Em meio ao limiar pertinente ao sonhar, Ismália vive sua experiência em um 

espaço do impossível tomado de absoluta liberdade, de modo que as ilustrações 

evidenciam em cada uma das imagens o momento no qual ela é tomada por esta energia 

em instantes de movimento em alta poeticidade. 

Ao mesmo tempo que em constante lentidão o corpo de Ismália ganha volume em 

cada uma das imagens emolduradas, como se na expansão da própria experiência, ela 

fosse se preenchendo com um maior nível de intensidade ao ponto de sua imagem ficar 

cada vez mais nítida e efetivamente explodir no momento de seu salto – sem fechar a 

narrativa na efetiva possibilidade de morte apresentado pela programação inicial. Agora 

neste percurso Ismália vive, não como personagem, mas como a efetiva Imagem de 

sobrevivência tecida no imaginário literário reatualizado. 

Paralelamente o limiar da passagem sem a moldura é um percurso sem sujeito em 

um plano da realidade, na qual a ilustração e os fragmentos do poema marcam cada 

passagem enunciada em sua concretude. 

Nas duas primeiras duplas das ilustrações marcadas pelos fragmentos “Viu uma 

lua no céu /Viu outra lua no mar.” e “Queria subir ao céu / Queria descer ao mar…”, o 

sujeito que vê e quer às luas se apresenta apenas na imagem, permanecendo oculto no 

texto. Evidentemente o leitor sabe previamente que este sujeito é Ismália, pelo fato deste 

ser um percurso aberto na zona limiar e por estar tratando-se da atitude de remontagem 

da narrativa. Ao mesmo tempo, é notável o quanto o texto nesta estrutura reforça a 
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proposta de indefinição de quem vê e deseja a lua, pelo fato de Ismália não expor os 

detalhes de sua aparência devido à distância proposta no percurso. 

Se o movimento na passagem com a moldura se desenvolvia com uma maior 

lentidão, aqui ele será marcado por uma velocidade de mudança entre as duplas e de um 

reforço do concreto enunciado pelo fragmento do poema no concreto enunciado pela 

ilustração, de modo que as ações apresentadas nas imagens correspondem ao texto em 

sua natureza de verificação mesmo que carregada de uma poeticidade. 

No decorrer da narrativa a lua correspondente ao mar apresenta uma série de 

mudanças e alterações se comparadas à lua presente no céu, chegando ao ponto de ir se 

achatando no último plano, na similaridade da Imagem de um reflexo que se deforma 

quando algo penetra sua superfície. Este aspecto tenta concretamente reforçar o 

movimento presente no mar, em sua natureza de proximidade com a realidade no aspecto 

de deformidade constantemente das imagens refletidas em sua superfície pelo movimento 

das ondas. 

O fato de ocorrer essa deformação total da lua na entrada do corpo no mar, reforça 

a dissociação presente entre alma e corpo proposto pelos fragmentos do poema “Sua alma 

subiu ao céu / Seu corpo desceu ao mar…”. Essa oposição revela que a presença que 

adentra o mar é efetivamente concreta, assim como a presença que sobe em direção à lua 

e toma seu papel no palco construído pelo literário. 

Se a passagem com a moldura aponta para a construção de uma realidade na qual 

o voo de Ismália abre sua sobrevivência, a passagem com a ausência da moldura pelo 

contrário, marca a dissociação entre corpo e alma e a morte efetiva desta presença 

inominada. 

Portanto, a singularidade do tempo do Kairós e do espaço de montagem são 

fulcrais em todas as passagens do livro, sejam elas no externo ou interno da zona limiar. 

O aspecto que explode a linguagem em Ismália – e que pode ser observada na análise de 

outros corpos literários concebidos como livro-objeto, é a particularidade presente do 

movimento e da presença humana que condensa e coloca em operação a força de 

expansão e mudança presente na zona do limiar. 

Se na primeira passagem externa ao limiar, o movimento de virada da página e de 

choque com a materialidade do livro abre a atenção do leitor para as particularidades 

intrínsecas desta experiência estética temporal e espacial, o seu interior não só deflagra 

isso ao máximo, como também refinam a apreensão dos gestos em movimento. Essas 

características fazem com que o livro efetivamente exploda em sua vanguarda contra o 
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nivelamento da experiência estética efetivamente profanadora da arte, onde pode ocorrer 

a perda do limiar na anacronia de seu entumecer. (BEHRENS, 2010). 

No desvelar de múltiplos percursos programados em Ismália – além das passagens 

entre zona de aproximação (com moldura) e distanciamento (sem moldura), efetuados 

pelo livro-objeto nas mãos do leitor, abre-se efetivamente o caminho para as zonas de 

mudança da percepção programada para a perceptibilidade humana em sua natureza 

emancipatória. Esta perspectiva posiciona a experiência em seu caráter crítico e 

revolucionário, onde o livro-objeto é um aparelho técnico que pode promover mudanças 

significativas na construção de sua própria liberdade. 

 

 
Figura. 19 – O desvelar do livro-objeto como aparelho técnico. 

Fonte: GUIMARAENS e MORAES, 2006. 
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Considerações Finais 

Por meio da passagem frente a um livro permeado de alta complexidade de 

linguagem, foi delineado um percurso rumo a possibilidade de pensar como o livro-objeto 

pode ser analisado a partir da perspectiva do universo dos aparelhos técnicos. Mas o que 

esse percurso de análise deixa como marca para a reflexão da crítica literária diante de 

um objeto em constante transformação? 

Invariavelmente, é notável que a terminologia do livro-objeto permanece sendo 

atualizada devido os avanços dos processos tecnológicos e artísticos – aspecto que 

permite com que seja possível construir novas abordagens críticas como foi proposta 

nesta pesquisa. Entretanto, fica evidente a importância de localizar aspectos fundamentais 

para a análise crítica dos livros-objeto, compreendendo que mais do que apenas as 

características visuais, o aparelho evoca a importância fulcral da materialidade na 

construção da experiência literária. 

Em ressonância com os aparelhos técnicos que encantaram e perturbaram a crítica 

da arte do século XX, o livro-objeto se constitui como essa fratura na criação artística das 

artes gráficas e literárias no contemporâneo.  Obviamente, é importante considerar que 

toda experiência artística pressupõe um percurso de transformação dos agentes que 

movem essa rede, tais como o artista, o mercado de produção gráfica, o leitor e 

principalmente a cultura no qual os aparelhos técnicos permeiam em sua produção e 

operação. 

Como posição política, é notável a necessidade de construção de um espaço-tempo 

propício para que leitor experimente o livro-objeto em uma zona onde possa ser possível 

apreender a importância profana do aparelho diretamente com o corpo. 

Apenas com mudanças significativas e aparentemente pequenas à primeira vista é 

possível construir uma atmosfera de trabalho no qual o leitor ao longo de sua vida – 

mesmo que na impossibilidade de nomeação dos processos artísticos articulados na 

experiência com a arte, consiga atravessar a pluralidade dos limites que circundam sua 

existência – transpondo e transgredindo os limiares do mundo de maneira atenta, critica 

e criativa. 

Uma vez que esse projeto político adentre as emoções e a perceptibilidade do ser 

humano, a relação perante as transformações do mundo e a importância da presença do 

indivíduo na construção destes processos não passaram despercebidas. Neste movimento 
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de transgressão e transposição é possível efetivamente romper com a tentativa de 

construção de uma sociedade passiva e contemplativa que está sempre à espreita. 

Assim, esta pesquisa partiu da hipótese que com o adjunto da reprodutibilidade 

técnica, o livro-objeto pode ser considerado um aparelho técnico tal qual a câmera 

fotográfica e cinematográfica. Durante o percurso, foi localizado que pelas características 

híbridas da linguagem do livro-objeto, ele é um aparelho que marca a importância do 

corpo, dos mecanismos de linguagem e metodológicos que articulam a imagem, palavra 

e materialidade, despertando a atenção do leitor de modo a proporcionar a possibilidade 

de ação sobre o aparelho na zona limiar – transformando sua programação, tornando o 

leitor um efetivo criador na experiência de linguagem na qual a Voz se enuncia.  

Tais conclusões construídas em três capítulos. No primeiro capítulo foi traçado a 

parada final, compreendendo o que seria a Voz e a experiência de linguagem, e como sua 

enunciação e experimentação permitem atualizar as produções literárias no 

contemporâneo, ao mesmo tempo em que propiciam o surgimento de projetos que 

transformam a experiência estética. 

Para que seja possível mover a experimentação de linguagem e acessar a Voz, é 

necessário observar como o livro-objeto se apresenta no tempo-espaço. Desta forma, o 

segundo capítulo debruçou-se na análise do método de montagem, observando como ele 

move e fratura a palavra, imagem e materialidade em um espaço que torna apreensível a 

temporalidade do Kairós – uma temporalidade quase inapreensível que quando acessada 

expõe as diferenças e as transformações que o método propõe no espaço. 

Considerando o objetivo geral desta pesquisa, o percurso traçado no segundo 

capítulo permitiu analisar como o entrelaçamento do tempo-espaço – montagem-Kairós, 

em sua característica de disposição, choque e suspensão das linguagens fraturadas e 

movimentadas no livro, são aspectos fulcrais a serem considerados na análise crítica e no 

processo de criação do livro-objeto – observando como essas articulações perturbam a 

percepção, e criam a passagem para a zona de experimentação de linguagem na qual será  

possível configurá-lo como um aparelho técnico.  

Na passagem para um novo agora com o livro-objeto, o terceiro capítulo 

correspondente a análise do corpus, permitiu localizar a instância que se revela na 

passagem do tempo-espaço de Ismália, e que possibilita acessar a Voz e a experiência de 

linguagem. Nesta passagem rumo a Voz, a zona limiar se revela para o leitor permitindo 

com que ele seja uma presença imprescindível no processo de transformação e 
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transposição do aparelho (livro-objeto), na construção de novas legibilidades ocultas e 

misteriosas que restituem a natureza mágica presente na experiência literária. 

Portanto, foi possível analisar como o adentrar e estar na zona de transformação 

do limiar – na qual o leitor experimenta a linguagem e enuncia sua Voz em uma relação 

profunda com o livro-objeto, move e cria a perceptibilidade de um mergulho de criação 

de um espaço-tempo que expande a experiência artística ao ponto de extrapolar até 

mesmo a intencionalidade obscura do gesto de criação do artista montador. 

Imerso na zona limiar o método de montagem e o tempo do Káiros se contraem e 

entrelaçam, expandindo a percepção e construção estética. Observando a articulação e o 

movimento do fragmento do poema da imagem e da materialidade, é possível concluir 

que no limiar o que antes era um indicativo de passagem de linguagem para a linguagem, 

agora é movimento de liberdade e de fundação da Voz.  

Conforme a Voz é acessada nas profundezas do limiar, as fronteiras de criação se 

diluem a tal ponto que o leitor passa a ser ele próprio o programador do livro-objeto, 

experimentando a linguagem em um instante de inauguração e reconexão de um espaço-

tempo no qual os cosmos misteriosos e místicos são acessados e movimentados no 

presente.  

Ismália é um livro que abre os campos de análise crítica e artística da linguagem, 

entrelaçando os leitores em um fluxo poético, crítico e criador em uma experiencia 

literária singular. 

No livro-objeto, reside a possibilidade de compreender como a relação do 

contemporâneo move a arte e a perceptibilidade do tempo-espaço, ao mesmo tempo que 

firmam nosso papel revolucionário na transformação do mundo.  

Nas passagens de uma pesquisa que permanece mergulhada no limiar, tempo-

espaço se desdobram, movem e religam as linhas do pensamento crítico para um aparelho 

técnico que colocam em jogo o papel da existência humana como criadores e 

transformadores da linguagem, e que só podem ser realizados na oportunidade do agora.  

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Referências Bibliográficas 

 

AGAMBEN, Giorgio. Quarta Jornada. In. A Linguagem e a morte: um seminário sobre 

a negatividade. Trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006. 

AGAMBEN, Giorgio. Elogio da profanação.  In. Profanações. Trad. Selvino José 

Assmann. São Paulo: Boitempo, 2007. 

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo?. In. O que é o contemporâneo e outros 

textos. Trad. Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó: Argos, 2009. 

AGAMBEN, Giorgio. Ninfas. Trad. Renato Ambrósio. São Paulo: Hedra, 2012. 

AGAMBEN, Giorgio. Ninfas. Trad. Renato Ambrósio. São Paulo: Hedra, 2012. 

AGAMBEN, Giorgio. Infância e história Ensaio sobre a destruição da experiência. In. 

Infância e história Destruição da experiência e origPaem da história. Trad. Henrique 

Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. 

AGAMBEN, Giorgio. O país dos Brinquedos Reflexão sobre a história e sobre o jogo. 

In. Infância e história Destruição da experiência e origem da história. Trad. Henrique 

Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. 

AGAMBEN, Giorgio. Ideia de Cesura. In. Ideia da Prosa. Trad. João Barrento. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2016. 

AGAMBEN, Giorgio. Ideia de Nome. In. Ideia da Prosa. Trad. João Barrento. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2016. 

AGAMBEN, Giorgio. Quarta Jornada Apóstolos. In. O tempo que resta: um comentário 

aos Romanos / Giorgio Agamben. Trad. Davi Pessoa e Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2016. 

AGAMBEN, Giorgio. A Experiência da Língua. Trad. Cláudio Oliveira. Rio de Janeiro: 

Círculo, 2018. 

BENJAMIN, Walter. Passagens. In: BOLLE, Willi; MATOS, Olgária (Org.). Belo 

Horizonte/São Paulo: Editora da UFMG/Imprensa oficial, 2007. 

BENJAMIN, Walter. Velhos Brinquedos. In: Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a 

educação. Trad. de Marcus Vinicius Nazzari. Belo Horizonte: Editora da 34, 2009 (2ª 

edição). 

BENJAMIN, Walter. Brinquedos e Jogos. In: Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a 

educação. Trad. de Marcus Vinicius Nazzari. Belo Horizonte: Editora da 34, 2009 (2ª 

edição). 

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Benjamin 



118 
 

e a obra de arte: técnica, imagem, percepção. Trad. Marijane Lisboa e Vera Ribeiro. Org. 

Tadeu Capistrano. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.  

BENJAMIN, Walter. O autor como produtor. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios 

sobre literatura e história da cultura. Trad. de Sérgio Paulo. São Paulo: Brasiliense, 2012 

(Obras escolhidas v. 1).  

BENJAMIN, Walter. A Crise do Romance. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios 

sobre literatura e história da cultura. Trad. de Sérgio Paulo. São Paulo: Brasiliense, 2012 

(Obras escolhidas v. 1).  

BENJAMIN, Walter. Infância em Berlin: A Lua. In: Rua de mão única. Trad. de Rubens 

Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Brasiliense, 2012 (Obras escolhidas v. 2). 

BENJAMIN, Walter. Imagens do pensamento: Dois Sonhos. In: Rua de mão única. Trad. 

de Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Brasiliense, 2012 (Obras escolhidas v. 2) 

BENJAMIN, Walter. Imagens do pensamento: Belo Horror. In: Rua de mão única. Trad. 

de Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Brasiliense, 2012 (Obras escolhidas v. 2). 

BENJAMIN, WALTER. Sobre o conceito da História. In: O anjo da história. Org e Trad. 

de João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019 (2ª Edição).  

BEHRENS, Roger. Seres Limiares, Tempos Limiares, Espaços Limiares. In: Limiares e 

passagens em Walter Benjamin. Org. Georg Otte, Sabrina Sedlmayer, Elcio Cornelsen. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.  

BLANCHOT, Maurice. O mito de Mallarmé. In: A parte do fogo. Trad. Ana Maria 

Scherer. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.   

COATS, Karen. Postmodern Picturebooks and the Transmodern Self. In: Postmodern 

Picturebooks: Play, Parody, and Self-Referentiality. Org. Lawrence R. Sipe e Sylvia 

Pantaleo. New York: Routledge, 2008.  

CADÔR, Amir. Alegorias. In: O livro de artista e a enciclopédia visual. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2016. 

COELHO, Isabel Lopes. Os reflexos de Ismália. In: Alphonsus de Guimaraens. Ismália. 

Ilustrações Odilon Moraes. São Paulo: Cosac Naify, 2006.  

DIDI-HUBERMAN, Georges. A Dupla Distância. In: O que vemos, o que nos olha. Trad. 

Paulo Neves. São Paulo:  Editora 34, 2010 (2ª Edição).  

DIDI-HUBERMAN, G. Quando as imagens tocam o real. PÓS: Revista do Programa de 

Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG, [S. l.], p. 206–219, 2012.  

DIDI-HUBERMAN, Georges. A Imagem-Malícia: História da arte e quebra-cabeças do 

tempo. In. Diante do tempo: História da arte e anacronismo das imagens. Trad. Vera Casa 



119 
 

Nova, Márcia Arbex. Belo Horizonte:  Editora UFMG, 2015.  

DIDI-HUBERMAN, Georges. A posição do exilado: Expor a guerra. In. Quando as 

Imagens Tomam Posição: O olho da história, I. Trad. Cleonice Paes Barreto Mourão. 

Belo Horizonte:  Editora UFMG, 2017.  

DIDI-HUBERMAN, Georges. A disposição das coisas: Observar a estranheza. In. 

Quando as Imagens Tomam Posição: In: O olho da história, I. Trad. Cleonice Paes Barreto 

Mourão. Belo Horizonte:  Editora UFMG, 2017.  

DIDI-HUBERMAN, Georges. A Dis-posição das coisas: Desmontar a ordem. In. Quando 

as Imagens Tomam Posição: O Olho da História, I. Trad. Cleonice Paes Barreto Mourão. 

Belo Horizonte:  Editora UFMG, 2017.  

DIDI-HUBERMAN, Georges. A composição das forças: Remostrar a politíca. In. 

Quando as Imagens Tomam Posição: O Olho da História, I. Trad. Cleonice Paes Barreto 

Mourão. Belo Horizonte:  Editora UFMG, 2017.  

DIDI-HUBERMAN, Georges. Imagem e legibilidade da História. In Remontagens do 

tempo sofrido: O olho da história, II. Trad. Márcia Arbex e Vera Casa Nova. Belo 

Horizonte:  Editora UFMG, 2018.  

DIDI-HUBERMAN, Georges. A Prova: Abrir os olhos sobre o estado do tempo. In. 

Remontagens do tempo sofrido: O olho da história, II. Trad. Márcia Arbex e Vera Casa 

Nova. Belo Horizonte:  Editora UFMG, 2018.  

DIDI-HUBERMAN, Georges. História e Legibilidade da Imagem. In. Remontagens do 

tempo sofrido: O olho da história, II. Trad. Márcia Arbex e Vera Casa Nova. Belo 

Horizonte:  Editora UFMG, 2018.  

DIDI-HUBERMAN, Georges. Cindir (A Violência do Mundo). In. Remontagens do 

tempo sofrido: O olho da história, II. Trad. Márcia Arbex e Vera Casa Nova. Belo 

Horizonte:  Editora UFMG, 2018.  

DIDI-HUBERMAN, Georges. Comemorar sobre o fio. In. Sobre o fio. Trad. Fernando 

Scheibe. Desterro: Cultura e Barbárie, 2019.  

DRUCKER, Johanna. The self-conscious codex: artists' books and electronic media. 

SubStance: Madison, v. 26, n. 1, p. 93-112, 1997. 

FLUSSER, Vilém. Imaginar. In: O universo das imagens técnicas. São Paulo: 

Annablume, 2008.  

FLUSSER, Vilém. O aparelho. In: Filosofia da Caixa preta: ensaios para uma filosofia da 

fotografia. I. ed. - São Paulo: É Realizações, 2018.  

FLUSSER, Vilém. O gesto de fotografar. In: Filosofia da Caixa preta: ensaios para uma 



120 
 

filosofia da fotografia. São Paulo: É Realizações, 2018.  

GIRÃO, Luis Carlos Barroso de Sousa. Margem à mostra: limiares narrativos em Suzy 

Lee e Angela Lago. Dissertação de Mestrado. Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Literatura e Crítica Literária. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP, Brasil, 

2017. 

GUIMARAENS, Alphonsus de. Ismália. In. Melhores poemas de Alphonsus de 

Guimaraens / seleção de Alphonsus de Guimaraens Filho. 4 ed. São Paulo: Editora 

Global, 2001.  

GUIMARAENS, Alphonsus de. Ismália. Ilustrações. Odilon Moraes. São Paulo: Cosac 

Naify, 2006.  

GUIMARAENS, Alphonsus de. Ismália. Ilustrações. Odilon Moraes. São Paulo: Cosac 

Naify, 2014 (2ª Edição).  

GUIMARAENS, Alphonsus de. Ismália. Ilustrações. Odilon Moraes. São Paulo: Cosac 

Naify, 2018 (3ª Edição).  

HERBERTO, Helder. Photomaton & Vox. Rio de Janerio: Tinta da China Brasil, 2017. 

KIEFER, Barbara. What is a picturebook, Anyway?. In: Postmodern Picturebooks: Play, 

Parody, and Self-Referentiality. Org. Lawrence R. Sipe e Sylvia Pantaleo. New York: 

Routledge, 2008.  

HUAPAYA, Cesar. Montagem e Imagem como Paradigma. In: Rev. Brasileira. Estudo 

da Presença vol.6 no.1 Porto Alegre, 2016.  

LINDEN, Sophie Van der. Páginas e espaços do livro. In: Para ler o livro ilustrado. Trad. 

Dorothée de Bruchard. São Paulo: Cosac Naify, 2011.  

LISPECTOR, Clarice. Água Viva. Org. Pedro Karp Vasques. Rio de Janeiro: Rocco, 

2019. 

MICHELL, T. J. W. O que as imagens realmente querem? In: Pensar a imagem. Org. 

Emmanuel Alloa. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.  

MELLOT, Michael. Assim Pensa a Dobra. In: Livro. Trad. Marisa Midori Deaecto, 

Valeria Guimarães. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2012).  

MELLOT, Michael. No país da página. In: Livro. Trad. Marisa Midori Deaecto, Valeria 

Guimarães. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2012).  

MOLDER, M. F. Método é desvio uma experiência de limiar. In: Limiares e passagens 

em Walter Benjamin. Org. Georg Otte, Sabrina Sedlmayer, Elcio Cornelsen. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2010.  

NAVAS, Diana, Ramos, Ana Margarida. Ismália e o Arenque Fumado: A expansão de 



121 
 

sentidos a partir da materialidade do livro. In: Rev. Fronteiras, revista FronteiraZ. Revista 

do programa de Estudos Pós-graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC-SP. nº 

24. São Paulo, 2020.  

O’HARA, Larissa. O Simbolismo em Ismália. In: REEL – Revista Eletrônica de Estudos 

Literários. Vitória, s. 3, ano 10, n. 14, 2014.  

PALO, Maria José. Literatura de infância: a fábula infantil. In: Rev. Fronteiras, Revista 

FronteiraZ. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica 

Literária da PUC-SP. nº 23. São Paulo, 2019.  

PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego. Lisboa: Assírio & Alvim, 2014.  

RANCIERE, Jacques. O destino das imagens. In: O destino das imagens. Trad. Mônica 

Costa Netto; Org. Tadeu Capistrano. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.  

SCHÖTTKER, Detlev. Comentários sobre Benjamin e A obra de arte. In: Benjamin e a 

obra de arte: técnica, imagem, percepção. Trad. Marijane Lisboa e Vera Ribeiro. Org. 

Tadeu Capistrano. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.  

TIBUR, Márcia. Ofélia morta – do discurso à imagem. In: Rev. Estudo Feministas. vol.18 

no.2. Florianópolis, 2010. 

UNO, Kuniichi. HIJIKATA TATSUMI: Pensar um corpo esgotado. São Paulo: n-1 

edições, 2018.  

WARBURG, Aby. História de fantasmas para gente grande: escritos, esboços e 

conferências. Org Leopoldo Waizbort. Trad. Lenin Bicudo Bárbara. 1ª ed. São Paulo: 

Companhia das letras, 2015. 


