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As línguas são apenas manifestações 
particulares da linguagem. A obra de arte 
verdadeiramente nova e inovadora atua no 
campo da linguagem criativa e criadora de 
realidades (entendidas como novas 
relações-conteúdos transferíveis). A poesia 
nova cria antes quantidades do que 
qualidades, pois que é antes criadora de 
processos do que de produtos acabados. 

 

[Décio Pignatari, “Vanguarda como antiliteratura (1971)”. 
In: Contracomunicação, 2004, p. 122] 
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estéticas entre literatura e outras mídias. Tese de Doutorado. Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária. Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, SP, Brasil, 2021. 193p. 
 

RESUMO 
 

Este trabalho visa um reposicionamento teórico da crítica diante da estética que se 
estabelece como produção do objeto livro na Literatura Infantil contemporânea. Nosso 
objetivo é contribuir com estudos em teoria e crítica literária, ao refletir sobre outras 
possibilidades de enfrentamento crítico-estético dessas experimentações em 
linguagens híbridas e materializadas em mídias distintas que se atravessam. O corpus 
selecionado – formado por Alice in Wonderland (2002), de Suzy Lee; A Cloud (2007), 
de Katsumi Komagata; e Bili com limão verde na mão (2009), de Décio Pignatari, 
Daniel Bueno e Luciana Facchini – é exemplar dessas experiências de linguagem 
endereçadas ao público infantil, por levar em conta não apenas as significações 
verbais e visuais, como também a objetualidade do livro. Nesse contexto, 
questionamos se as teorias que embasam a área de Literatura Infantil hoje são 
suficientes para auxiliar-nos a pensar criticamente sobre o que propomos chamar de 
objeto-livro infantil, produzido por artistas da visualidade, em sua diferença ao 
conhecido livro-objeto, e perguntamos quais seriam os aspectos a serem ampliados, 
revistos, superados diante desses objetos. Nossas hipóteses partem da ideia de que 
estudos críticos consagrados dedicados à relação palavra-imagem-design 
(Nodelman, Nikolajeva, Lewis, Linden, Beckett) são insuficientes para embasar uma 
ampliação do Ler (que é olhar, ouvir, tocar, sentir) essas obras informadas como 
reflexo e parte dos movimentos e sentidos do corpo que as segura, e que uma visada 
multidisciplinar, que encare o livro não apenas como suporte mas como mídia (Bolter 
& Grusin, Elleström), seja o caminho mais eficaz para explorar analiticamente essas 
experimentações literárias inscritas na forma tradicional de mídia codexical. Nesse 
sentido, a tese está estruturada em cinco capítulos que buscam, nos estudos do livro 
(Carrión, Plaza, Drucker), uma defesa do códex como forma significante e auto-
consciente, promotora de abordagens neo-materialistas nos estudos literários 
(Brillenburg Wurth, Plate, Pressman); na filosofia da linguagem em diálogo com a 
estética e a neurociência (Didi-Huberman, Sheets-Johnstone, Gallese), elementos 
que constituam uma compreensão daquilo que é háptico no olhar, no tocar, no 
gestualizar, concepções decisivas na virada perceptual ao longo do século XX e base 
dos experimentos artísticos neste início de século XXI; e nas teorias do design e da 
percepção (Flusser, Santaella, Marks), bases que sustentem o pensamento 
multifacetado das práticas artísticas que olham para uma folha de papel dobrada, 
inscrevendo um livro em múltiplas durações, como forma materializada que se atualiza 
auto-conscientemente no ato de conscientizar o Leitor de seu corpo em movimento. 
 
Palavras-chave: Crítica literária; objeto-livro; literatura infantil; neo-materialismo; 
intermídia; linguagem; objetualidade; corpo. 
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GIRÃO, Luis Carlos Barroso de Sousa Girão. The children’s object-book: critical-
aesthetic perspectives between literature and other media. PhD Thesis. 
Postgraduate Programme in Literature and Literary Criticism. Pontifical Catholic 
University of São Paulo, SP, Brazil, 2021. 193p. 
 

ABSTRACT 
 
This work aims to present a theoretical repositioning of criticism in view of the 
aesthetics that is established as the production of the object book in contemporary 
Children’s Literature. Our main goal is to contribute to studies in literary theory and 
criticism, reflecting on other critical-aesthetic possibilities of confrontation to these 
experiments in hybrid languages and materialized in different media that cross each 
other’s borders. The selected corpus – formed with Alice in Wonderland (2002), by 
Suzy Lee; A Cloud (2007), by Katsumi Komagata; and Bili com limão verde na mão 
(2009), by Décio Pignatari, Daniel Bueno and Luciana Facchini – is an example of 
these language experiences addressed to children, since it takes into account not only 
the verbal and visual meanings, but also the book’s objectuality. Within this context, 
we question whether the theories that underlie the Children’s Literature field today are 
enough to help us out thinking critically about what we are proposing to call children’s 
object-book, produced by visual artists, in its difference to the well-known book-object, 
and we ask what would be the aspects to be expanded, revised, overcome in view of 
these objects. Our hypotheses are based on the idea that prestigious critical studies 
dedicated to the word-image-design relationship (Nodelman, Nikolajeva, Lewis, 
Linden, Beckett) are insufficient to support an expansion of Reading (which is looking, 
listening, touching, feeling) these works informed as a reflection and part of the 
movements and senses of the body that holds them up, and that a multidisciplinary 
approach, which sees the book not only as a support but also as a medium (Bolter & 
Grusin, Elleström), is the most effective way to analytically explore these literary 
experiments inscribed in the traditional form of codexical media. In this sense, the 
thesis is structured in five chapters that seek, in book studies (Carrión, Plaza, Drucker), 
a defense of the codex as a significant and self-conscious form, promoting new 
materialistic approaches in literary studies (Brillenburg Wurth, Plate, Pressman); in the 
philosophy of language dialoguing with aesthetics and neuroscience (Didi-Huberman, 
Sheets-Johnstone, Gallese), elements that constitute an understanding of what is 
haptic in looking, touching, gesturing, decisive conceptions in the perceptual turn 
throughout the 20th century and the basis of artistic experiments at the beginning of 
the 21st century; and in design and perception theories (Flusser, Santaella, Marks), 
bases that support the multifaceted thinking of artistic practices that look at a folded 
sheet of paper, inscribing multiple durations in a book, as a materialized form that self-
consciously updates itself in the act of making the Reader aware of his moving body. 
 
Keywords: Literary criticism; object-book; children's literature; neo materialism; 
intermedia; language; objectuality; body. 
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[...] nós achamos que sabemos o que é um 
livro – um conjunto finito, delimitado de 
páginas sequenciadas, definido por sua 
forma como um objeto. Achamos que é uma 
coisa que seguramos em nossas mãos, 
concluída e completa, uma série de 
aberturas organizadas de páginas com 
características físicas e gráficas bastante 
reconhecíveis e familiares. Mas, na 
verdade, um livro é uma fatia momentânea 
de um fluxo complexo de muitas conversas 
interligadas, versões e campos de debate e 
referência em uma ampla variedade de 
tempos e lugares. Um livro é uma 
intervenção temporária em um campo vivo 
de linguagem, imagens e ideias. Cada 
instanciação recodifica a imagem do livro 
como um ícone – mítico ou banal, um 
tesouro ou um objeto comum de uso diário. 

 

[Johanna Drucker, “Interface and interpretation”. 
In: Graphesis, 2014, p. 174-175, tradução nossa] 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A crítica literária pode e deve ser uma atividade generosa. Ela é uma 
extensão da obra de criação e um meio de compartilhar com outros leitores 
a fruição dessa obra. A obra literária depende de leitores para existir, e a 
crítica ajuda a formar esses leitores, os quais, eventualmente, se tornarão 
escritores. [...] Ser crítico literário, no século XXI, é escolher entre a simples 
informação e a formação permanente de bons leitores. 

[Leyla Perrone-Moisés, “A crítica literária”. 
In: Mutações da literatura no século XXI, 2016, p. 66-68] 

 

Etimologicamente ligado ao verbo em latim mutare (que significa “mudar”, 

“trocar” ou “alterar”), o substantivo feminino mutação carrega em si significações 

possíveis para o que compreendemos enquanto mudança/modificação ou 

transformação de forma ou de essência. E a mudança, ou mutação, é parte essencial 

para aquilo que se entende enquanto movimento formal nas artes. No caso da arte 

literária, ou como tradicionalmente se prefere chamar a arte da palavra poética em 

suas mais diversas e distintas manifestações – drama, poesia, romance etc. –, esse 

movimento de formas tem se mostrado, desde o princípio, contínuo e incessante. 

Após mais de três séculos de uma mutação progressiva e marcadora de espaços, 

especialmente para discussões metalinguísticas e sociais, a literatura passa, entre os 

séculos XX e XXI, por um “mudar” de formas que não chega a ser um “trocar”, mas 

que “altera” parte de sua essência, num mover-se transformativo, imerso em 

descontínuos, dos seus modos de ser e estar enquanto mensagem significante diante 

do sujeito humano – ou como tradicionalmente se prefere configurar o Leitor1. Ou seja, 

testemunhamos, no transitar pelos milênios, uma virada no estatuto da arte literária. 

Por sua vez, as mutações, constantes e gradativas, no olhar humano desde a 

descoberta da fotografia, o desenvolvimento do cinema e o experimentalismo da 

vídeo-arte como formas artísticas, entre os séculos XIX e XX, alcançam o primeiro 

quarto do século XXI em obras nas quais o ato de ver alcança novos sentidos, sendo 

estimulado a dar um passo a mais, não sendo um simples apreender de formas 

inscritas nas superfícies visíveis em experimentação pelos artistas. O processo de 

legibilidade, que ao longo de todo o século XX foi se hibridizando em seus diálogos e 

afetações com as mais distintas áreas do conhecimento, demanda agora o olhar – e 

	
1 No presente trabalho, a menção ao termo Leitor, com L maiúsculo, busca englobar o sujeito de 
linguagem que capta/lê as mais distintas linguagens ao fazer uso de seu corpo como um todo sensível. 
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não só, como também o tocar, o ouvir, o cheirar, ou como queiramos verbalizar os 

sentidos do sentir. 

Campo de experimentação artística entre as décadas de 1940 e 1960, a 

produção literária destinada à criança testemunhou qualitativamente esse diálogo 

íntimo entre os sentidos em obras que poderíamos apontar como “interartes” – em 

compreensão defendida por Clüver (1997). O boom da dita Literatura Infantil, na virada 

das décadas de 1960 e 1970, foi marcante no estabelecimento dessa como um campo 

nos Estudos Literários que reunia, e segue reunindo, pesquisadores das mais distintas 

áreas. A interdisciplinaridade é central no desenvolvimento de investigações, 

acadêmicas e artísticas, que lançam sua lente sobre o livro destinado à criança. 

A transição entre as décadas de 1980 e 1990 foi decisiva na entrada do design 

e, com ele, as categorizações do que se compreende, atualmente, por livro ilustrado 

infantil2. A partir de um levantamento realizado por Kümmerling-Meibauer (2017, p. 4), 

podemos informar que as teorias acerca do livro ilustrado experimentaram um 

despontar de reflexões ao longo dos anos 1980, após uma década de 1970 com 

enfrentamentos incipientes por parte de críticos literários – até então, especializados 

no trabalho com a palavra – que tentavam lançar luz às produções notáveis e, tão 

logo, reconhecidas de nomes como os norte-americanos Maurice Sendak e Brinton 

Turkle e os italianos Bruno Munari e Enzo Mari – que tramavam textos verbais com 

textos visuais, chamando a atenção para a espacialidade onde essa tessitura se 

manifestava, ou seja, para o objeto livro. No entanto, os estudos mais críticos e 

teóricos ainda estão concentrados: 

Pesquisas sobre literatura infantil são uma área relativamente recente, com 
cerca de 30 a 40 anos no Reino Unido, nos Estados Unidos e em alguns 
países europeus. Em muitos países, ainda é algo escasso, mesmo naqueles 
em que há uma publicação massiva para crianças, como na China, Rússia e 
Índia. Isso leva tempo e demandas entusiastas. Há alguns poucos estudiosos 
brasileiros de literatura infantil que estão fazendo um trabalho incrível. Mas, 
até agora, eles não atingiram uma massa crítica para que sejam 
reconhecidos. (NIKOLAJEVA et al., 2019, p. 30) 

Essas pesquisas internacionais se difundiram e vem ganhando novos leitores 

e espaços de circulação no Brasil – em especial, as de caráter mais pragmático-

pedagógico. Já as pesquisas nacionais que se propõem mais teóricas, no sentido de 

	
2 Tradução possível para o termo children’s picturebook (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011). 
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promover análises elucidativas do fenômeno literário contemporâneo, acabam por 

repetir/espelhar objetivos e metodologias internacionais, exatamente por se pautarem 

nos mesmos referenciais – que não receberam significativo avanço nas discussões. 

Em eco à compreensão defendida por Perrone-Moisés (1990, p. 90), de que a 

crítica literária “só pode ser um trabalho sobre significantes (os da obra) e com 

significantes (os do texto crítico), sem o que ela perde a particularidade do fenômeno 

literário e sua própria identidade como discurso estético”, é possível detectar que a 

crítica que vem se especializando na análise da Literatura Infantil contemporânea, de 

suas manifestações enquanto textualidade híbrida de significantes – entre palavra, 

imagem, design etc. –, é bem recente e se apresenta em contínua mutação – tal qual 

a literatura sobre a qual se debruça. Ainda que “reclusos em guetos” (HUNT, 2005, p. 

9), os estudiosos e pesquisadores dessa produção literária alicerçaram seu campo 

crítico e teórico na interdisciplinaridade, estabelecendo diálogos com outras áreas – 

em especial, com as Artes Visuais –, tudo para melhor se posicionarem diante dessa 

manifestação artística na qual os significantes da visualidade do livro demandam 

atenção equivalente àquela tradicionalmente dedicada aos significantes da escritura. 

Com a entrada definitiva do design e das artes gráficas nessa produção cultural, 

ao longo dos anos 1980, cria-se um novo eixo de leitura para as obras endereçadas 

a crianças, cujo foco está no códex e nas suas materialidades visual-táteis – papel, 

encadernação, abas, recortes etc. Se, por um lado, eclodiram estudos e escritos sobre 

os já mencionados livros ilustrados, assim como pesquisas críticas acerca dos livros-

imagem3, abecedários4, livros-objeto5 e outras nomenclaturas na área da Literatura 

Infantil; por outro lado, começam a pensar academicamente sobre a produção de 

artistas que se utilizam dessas materialidades do livro para expressar sua arte, o que 

resulta, inclusive, no estabelecimento de paralelismos e aproximações com conceitos 

como o de livro de artista (CADÔR, 2012b), tal como o compreendemos hoje nas Artes 

Visuais e nas Artes do Livro (VENEROSO, 2012). 

É notável, até aqui, que a figura do crítico literário e seu papel no “sistema 

literário” (CANDIDO, 2000) foi se metamorfoseando, pari passu, à semelhança do seu 

	
3 Sendo ainda esses livros ilustrados sem palavras, ou livros de imagem, traduções possíveis para o 
termo wordless picturebooks (LEWIS, 2001). 
4 Tradução possível para o termo alphabet books (WHALLEY, 2004). 
5 Tradução possível para os termos book-objects e livres-objets (BECKETT, 2012). 
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objeto de análise. E a “virada material” nos Estudos Literários, postulada por 

Brillenburg-Wurth (2018c), que marca esse início do século XXI, reafirma as mutações 

que o olhar humano vivencia de maneira mais intensa desde a década de 1980, com 

o advento da “cultura das mídias”, segundo Santaella (1996), em meio a uma 

multiplicidade de linguagens que se imbricam e remontam, enquanto produção 

artística encarnada num códex complexo publicado sob o selo de Literatura Infantil. 

Esse “novo” e estranho livro se encontra no limiar de áreas – não apenas das Letras 

e Artes Plásticas – que se debruçam em estudos crítico-estéticos sobre o códex 

enquanto manifestação artística. Em consequência, o crítico literário aparece, ele 

próprio, nessas zonas liminares, onde as fronteiras de áreas estão borradas.  

O livro infantil ao qual nos referimos metamorfoseia, inclusive, a figura clássica 

do autor, o qual já não encontra morada em termos como “escritor”, “ilustrador” ou 

“designer” apenas, tal como o foram instituídos, entre os anos 1980 e 2000, pelos 

estudos críticos que pretendemos enfrentar, e cujo alcance analítico intentamos 

ampliar com nossa reflexão. As linguagens nas quais esse objeto se estrutura nos 

demandam um ferramental teórico para além dos estudos da palavra e da imagem, 

tal como foi estabelecido em pesquisas tanto na Literatura (focadas, em especial, na 

análise de livros ilustrados) quanto na Educação e nas Artes Visuais (focadas, em sua 

grande maioria, nos processos de aprendizagem, letramento e produção de sentido 

pela exploração da linguagem visual em sua relação com a verbal). A complexa 

experiência estética proposta por esses livros, em caráter cinético e sinestésico, 

explora os sensos e sentidos em processos de ressignificação dos múltiplos 

significantes – diríamos, do poético em múltiplas formas – no corpo em movimento do 

sujeito que é, a um só tempo, leitor, olhante, tocante e, porque não dizer, crítico – seja 

ele criança, jovem ou adulto. 

Esse livro “estranho”, foco de nosso interesse, em sua multiplicidade de 

linguagens, ao trazer referências, técnicas e estratégias de outros campos artísticos 

– especialmente das artes plásticas, gráficas e do corpo, sem deixar de traçar diálogos 

com elementos, inclusive, do teatro, da arquitetura e da escultura –, extrapola os 

limites que as materialidades do códex aparentemente tinham – até então, 

prioritariamente suporte de inscrições verbais e visuais, sendo, agora, o próprio livro 

também mensagem artística. Nesse livro, tudo emite significações: desde a palavra 

inscrita visualmente em jogos figurativos à imagem plástica impressa em manchas 
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abstratas, da sonoridade no virar de páginas ao toque, ao recorte e à dobradura do 

papel. Cabe expor, então, que o nosso objeto de estudo e pesquisa, no presente 

trabalho, é tanto o objeto livro produzido por artistas da visualidade nas áreas do 

design contemporâneo e das artes plásticas, sob o selo de Literatura Infantil – tal como 

registrado nas fichas catalográficas das editoras que publicam esses títulos6 – quanto 

os princípios teóricos e metodológicos em que se embasa a crítica literária que, com 

seus significantes, enfrenta e analisa esse livro. 

Fundados em variantes que são próprias à experimentação do fazer artístico 

contemporâneo, que tem no contato com o códex sua fonte de estímulos sensoriais, 

esses livros categorizados como Literatura Infantil são exemplares de uma ampliação 

dos sentidos e do imaginário ao fornecerem bases para uma experiência sensível de 

linguagem nos desdobramentos significantes do próprio objeto. À semelhança do que 

defendem Lechner (1993), na área da Educação, e Sipe (2001), na área da Semiótica, 

sobre analisar os livros infantis como objetos estéticos e espaços de fruição tal como 

galerias de arte portáteis, é urgente a realização de pesquisas na área da Crítica 

Literária que analisem tais livros a partir daquilo que eles carregam em si e que 

embasa uma estética que vem se estabelecendo como uma realidade na Literatura 

Infantil – e cuja crítica tem se mostrado insatisfatória ao enfrentar os significantes 

dessas obras exatamente pela insuficiência de ferramentas teóricas que abarquem o 

maior número possível, num grau qualitativo de significação, desses significantes. 

É válido destacar que, ao finalizarmos nossa pesquisa de mestrado7, uma das 

conclusões às quais chegamos foi a de que os livros-imagem, para além de obras 

compostas por narrativas pictóricas, são publicações de artistas da linguagem que 

propõem estímulos sensoriais, no impulsionar do imaginário, reconhecendo, inclusive, 

	
6 É válido colocar que essa catalogação dialoga intimamente com o que Genette (2010, p. 13-17) 
designa como “arquitextualidade”, ou “o conjunto das categorias gerais ou transcendentes – tipos de 
discurso, modos de enunciação, gêneros literários, etc. – do qual se destaca cada texto singular. [...] 
uma relação completamente silenciosa, que, no máximo, articula apenas uma menção paratextual [...], 
de caráter puramente taxonômico. Essa relação pode ser silenciosa, por recusa de sublinhar uma 
evidência, ou, ao contrário, para recusar ou escamotear qualquer taxonomia. Em todos os casos, o 
próprio texto não é obrigado a conhecer, e por consequência declarar, sua qualidade genérica [...].” 
7 Na qual refletimos sobre as margens que narram em Sombra (2010), da sul-coreana Suzy Lee, e O 
cântico dos cânticos (1992), da brasileira Angela Lago, apontando como essas autoras ampliam o 
potencial interpretativo dos livros-imagem, em suas materialidades visual-táteis, ao explorar o uso das 
margens do códex como estruturadoras de narrativas pictóricas, em títulos que ficam no limiar entre os 
livros infantis e os livros de artista – pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica 
Literária da PUC-SP, financiado pela CAPES (GIRÃO, 2017). 
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as materialidades do livro em grau de equidade à forma poética ali impressa. Ora, 

qualquer tentativa de enfrentar essas obras utilizando-se, isoladamente, dos conceitos 

tradicionalmente empregados aos livros ilustrados não chega a dar conta da 

complexidade envolvida em suas elaborações e construções enquanto mensagens 

artísticas em códex – foi preciso o estabelecimento de pontes e diálogos com a teoria 

das mídias e a filosofia da linguagem para alcançarmos o nosso objetivo. 

Uma vez que o objeto-livro, aqui entendido preliminarmente como esse códex 

com design mais complexo, utiliza-se da própria linguagem como meio, em que verbal 

e visual extrapolam quaisquer limitações impostas, bem como se pensa materialidade 

e espacialidade física como mensagem artística, já não bastam conceitos tradicionais 

para abarcar tamanha complexidade operada artisticamente em títulos que amplificam 

sensorialidades, nos quais as narrativas se constituem no movimento descontínuo de 

um poético abrir e passar de páginas. Logo, nossa pesquisa se justifica por apontar 

uma perspectiva outra à crítica literária ao se posicionar diante do objeto-livro infantil, 

buscando verificar como se articulam essas experimentações sensíveis com a 

linguagem, as quais estimulam novas mutações no olhar perceptivo, em livros onde 

se pensa por imagens na estrutura do códex. 

Nesse sentido, a realização da pesquisa direcionada por uma de nossas 

premissas, a de que esses livros carregam em si as bases de uma estética em 

consolidação própria ao objeto-livro na Literatura Infantil contemporânea, contribui 

com uma ampliação analítica às teorias vigentes na área – tanto no Brasil, que carece 

de estudos mais aprofundados sobre esses livros híbridos, para além do livro 

ilustrado, quanto em território estrangeiro, como é o caso de algumas pesquisas 

realizadas em centros referenciais na Inglaterra, na Espanha, no Canadá, na 

Alemanha e em Portugal – todos pontos que começam a consolidar seus primeiros 

passos teóricos no experimentar desses livros como objetos estéticos, ainda que 

imersos em pesquisas com foco pedagógico-pragmático. E ao partir desse 

experimentalismo no fazer artístico, nossa proposta de reflexão se justifica, também, 

por apontar a necessidade de estudos que deem conta dessa estética em emergência, 

própria à hibridez dos campos, e que, nas palavras de Santaella (2005, p. 68), 

“transponha sem temor as fronteiras que a tradição interpôs entre os caminhos da 

ciência e das artes.” 
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A abordagem ora proposta, inserida em uma herança consagrada e pragmática 

quanto aos usos e funções da linguagem, que costumam levar a resultados pouco 

estimulantes de novas Leituras e ao ato de imaginar em si – ação ética/estética do se 

dar “o tempo necessário para o recolhimento e a tomada de posição” (BENJAMIN, 

2012, p. 107) diante da obra de arte –, diferencia-se ao partir dessas experiências 

sensíveis de linguagem que ampliam não só as teorias da Crítica Literária, como 

também contribuem com os estudos acerca do objeto livro na área da Educação. 

Particularmente na Educação Infantil e na escolha de obras por mediadores de leitura 

– que pouco conhecem sobre a leitura de imagens, mesmo das materialidades do 

códex, e que consideram esses livros sob os quais lançamos nosso olhar como 

“difíceis”, dado o grau de complexidade perceptivo-cognitiva inserido no fazer de 

artistas visuais da e na literatura –, o trabalho ora introduzido se vale da premissa de 

artistas como Wassily Kandinsky (2008, p. 28), quando este afirma que o “artista, que 

durante toda a sua vida se assemelha bastante à criança, está muitas vezes mais apto 

do que os outros para se aperceber da ressonância interior das coisas.” E, na esteira 

desse pensar, posicionamos nossa abordagem como válida por, inclusive, buscar nos 

escritos críticos e teóricos de artistas algumas reflexões acerca do seu fazer 

experimental como métodos possíveis de composição e interpretação. 

Além disso, a pesquisa em pauta, por promover esse diálogo profícuo entre a 

literatura e outras artes, intenta resultar em outras perspectivas críticas inclusive no 

campo das Artes Visuais, especialmente na formação de arte-educadores, bem como 

dos curadores de exposições dedicadas à literatura para crianças e de projetos 

literários que visam promover experiências diversas em espaços de arte – vertente 

cultural que registra ações crescentes e significativas na última década, tanto no Brasil 

quanto em países como Canadá, Espanha, França e Itália. Essas experimentações 

sensíveis, sobre as quais nos debruçamos, criam estranhamentos que vão além do 

buscar um conteúdo impresso em páginas descontínuas, expondo variadas formas de 

narrar no mostrar do objeto-livro e no seu desdobrar em espaços distintos. 

Ressaltamos ainda que propor uma abordagem teórica multidisciplinar ao Ler8 

essa estética na produção contemporânea dialoga com uma política da imaginação, 

	
8  A partir deste momento, a utilização do termo Ler, com L maiúsculo, englobará as noções de 
percepção ligadas aos sentidos do corpo humano: ver, ouvir, provar, cheirar, tocar, mover. 
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defendida por Didi-Huberman (2017), no campo da filosofia das artes e da linguagem, 

que estimula novas formulações ao trabalho da crítica literária. Inspirados pela 

experimentação do fazer artístico, caminhamos por zonas liminares que são próprias 

às teorias da arte e aos estudos da percepção, bem como das técnicas de composição 

híbrida, que pontuam variantes de uma estética em consolidação, a qual tem suas 

raízes nas estéticas tradicionais, operando dialeticamente ressignificações do 

passado no presente. 

Mas quem nos acompanha até este ponto pode questionar: que teorias são 

essas que não dão conta desse objeto de análise? Trata-se de uma indagação válida 

e que nos encaminha ao nosso estado de questão. 

No campo da teoria e da crítica de Literatura Infantil, há um consolidado pensar 

acerca das possibilidades de enfrentamento aos livros ilustrados, como mencionado 

anteriormente, especialmente nos estudos basilares de nomes como Perry Nodelman 

(1988), com o conceito de puzzle; Maria Nikolajeva (2011), com as abordagens 

estéticas frente aos textos verbal e, bem menos, visual desses títulos; Sophie Van der 

Linden (2011), com a categorização de livros constituídos na chave da clássica 

relação palavra-imagem juntamente ao projeto gráfico; David Lewis (2001), com a sua 

reflexão sobre o texto ecológico no livro ilustrado, reunindo a tríade palavra-imagem-

design; e Sandra L. Beckett (2012), com o fenômeno crossover nos livros que, por 

explorarem linguagens múltiplas, perdem um destinatário cronológico e ganham um 

leitor de qualquer idade. Esses livros ilustrados, que despontaram paralelamente ao 

boom da Literatura Infantil, tornaram-se referenciais no mercado editorial até os dias 

atuais por se utilizarem, em sua grande maioria, das ilustrações como elemento de 

reforço às mensagens inscritas em texto discursivo. Logo, as teorias e os métodos 

propostos para enfrentar esses livros partem, em grande parte, de estudos clássicos 

da literatura exclusivamente em texto verbal, escrito – tanto que elementos como o 

formato e o tamanho do livro são encarados como “paratextos”, na compreensão 

defendida por Genette (2009) –, dando um papel coadjuvante aos estudos das 

imagens plásticas. No caso específico dos estudos acima mencionados, pouco ou 

nenhum espaço é dado aos aspectos estéticos provindos da plasticidade onírica da 

palavra – tal como podemos encontrar nos estudos teóricos da poesia concreta e da 

poesia processo, bem como do design tipográfico –, do grafismo lúdico das imagens 

– discussão presente nos ensaios teóricos de artistas plásticos e gráficos, bem como 
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em coletâneas de artigos de artistas-pesquisadores – e, menos ainda, da 

materialidade física e sensível do objeto livro – reflexão esta que é recente e está em 

largo crescimento nos estudos hápticos e filosóficos, com destaque para as 

investigações recorrentes acerca da relação intermidiática entre as artes. 

Destacamos que o livro sobre o qual lançamos nosso olhar está 

constantemente escapando às conceituações e arquitextualidades defendidas pela 

crítica literária e pelo mercado editorial vigente, uma vez que falamos de uma 

construção artística experimental, onde as linguagens se entrecruzam, no movimento 

descontínuo e simultâneo de sua significação pelos estímulos às sensorialidades. Que 

livro seria esse? 

No campo da teoria e da crítica de Artes Visuais e do Livro, desde a década de 

1980, realizam-se estudos acadêmicos sobre os ditos livros de artista (cf. SILVEIRA, 

2012; VENEROSO, 2012). As pesquisas referenciais, em território nacional, de 

artistas-pesquisadores como Julio Plaza (1982a, 1982b), sobre as nomenclaturas 

possíveis dadas ao livro enquanto forma de arte, isto é, enquanto forma significante; 

Paulo Silveira (2008a, 2008b), sobre as presenças de narrativas nessas produções 

artísticas em códex, em especial aos usos da paginação enquanto estrutura dessas 

narrativas possíveis; Amir Brito Cadôr (2012a, 2012b, 2013), sobre as relações entre 

palavra e imagem na superfície de significação do livro em seu viés mais 

enciclopédico; e Edith Derdyk (2012a, 2012b, 2013), sobre o jogo de composição 

lúdico no fazer do livro enquanto expressão artística; vão de encontro às pesquisas 

basilares, a nível internacional, realizadas pela artista-pesquisadora Johanna Drucker 

(1995a, 1995b, 1998, 2014, 2017), dos Estados Unidos, sobre o códex enquanto 

forma autoconsciente, ou seja, que reelabora suas potencialidades à cognição na 

forma material paralelamente ao conteúdo impresso em suas superfícies – ela é, 

inclusive, uma das raras pesquisadoras a lançar luz sobre as materialidades físicas 

do livro no campo específico dos títulos publicados sob o selo da Literatura Infantil9. 

No entanto, as discussões teórico-conceituais acerca do que se compreende 

hoje, no campo das Artes Visuais e do Livro, por livro-objeto acabam apontando para 

	
9 No campo dos estudos “não infantis”, a pesquisadora Kiene Brillenburg Wurth (2011, 2012, 2018c), 
da Holanda, é um dos principais nomes a abordar o livro em seus aspectos materiais e midiáticos em 
diálogo íntimo à composição textual e significante do literário. 
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significações distintas daquilo que nos chama a atenção em nosso objeto de pesquisa, 

o objeto-livro. Temos pensadores que entendem o livro-objeto enquanto “suporte 

significativo como objeto espacial” (PLAZA, 1982a) e “livro que funciona como um 

objeto artístico, como uma única unidade” (DRUCKER, 1997, p. 94), porém, 

apontando para um valor mais expositivo e escultórico, bem próximo do que se 

compreende por livros de arte e distanciando-se do códex experienciado na infância 

– ou, nas palavras de Anne Moeglin-Delcroix, reconhecida pesquisadora da França 

sobre os livros de artista, os livros-objeto “não são senão objetos divertidos, 

decorativos, repetitivos” (apud SILVEIRA, 2008a, p. 287), aproximando-se da 

compreensão que se tem desse tipo de livro na área da Literatura Infantil (cf. 

D’ANGELO, 2013). 

Alinhavando todas essas defesas, e aproximando-se mais daquilo que 

buscamos em nossa pesquisa, encontramos em Paulo Silveira (2008a) uma 

discussão crítica acerca de todas essas nomenclaturas, mesmo indefinições, quanto 

ao que se compreende sobre esse objeto composto numa hibridez de linguagens. Nas 

palavras do artista-pesquisador brasileiro: 

[...] Qualquer livro de artista é um livro, mas nem todo livro de artista o é. [...] 
A unidade semântica é dada, em português, principalmente pelo uso do hífen, 
como o apóstrofo e a aglutinação no inglês, por exemplo (artist’s book e 
bookwork). Do mesmo modo, o objeto livro (o objeto de uso cotidiano ao qual 
denominamos como livro) e o objeto-livro (como uma proposta de 
especificação conceitual do objeto artístico). (SILVEIRA, 2008a, p. 59-60, 
grifo nosso) 

É nessa proposta de especificação conceitual acerca do objeto artístico, o 

objeto-livro, em sua diferença com o livro-objeto, que encontramos nosso ponto 

central de inferências acerca desses livros resultantes de um experimentalismo 

próprio ao fazer artístico contemporâneo, que borra fronteiras e converge áreas – 

Literatura, Artes Plásticas, Design Gráfico etc. E acrescentamos: buscar uma 

iluminação para essa, até agora, indefinição conceitual, lançando novos olhares para 

esses livros destinados a crianças que levam em conta significações tanto da palavra 

quanto da imagem concomitantemente às suas materialidades físicas significantes e 

sensíveis ao corpo, leva-nos ao nosso problema de pesquisa. 

Para além de uma resposta conceitual à indagação “que livro seria esse?” e 

um desdobramento crítico para averiguar “que teorias são essas que não dão conta 
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desse objeto de análise?”, verticalizamos nossa reflexão ao levantar as seguintes 

questões como problemáticas-guia para nossa investigação ao longo do presente 

estudo: 1. possibilitaria o experimentalismo do fazer artístico uma diferenciação do 

livro-objeto e do objeto-livro? Se sim, como observar essa diferença no domínio das 

semelhanças? 2. quais critérios e métodos experimentais podem demonstrar estas 

produções híbridas de linguagem pela mediação do fazer artístico? De que maneira o 

olhar para esse fazer artístico pode fornecer novas lentes para a crítica literária 

analisar o objeto-livro infantil? 3. poderia esse experimentalismo aplicado ao objeto-

livro alcançar a qualidade do literário em significação? Se sim, como perceber esse 

movimento de mutação das formas? 

Nossas hipóteses de pesquisa apontam que: 1. na produção recente de 

Literatura Infantil, os livros pensados por artistas da visualidade se destacam pela 

complexidade estética operada enquanto linguagem sensível lançada ao Leitor, onde 

o objeto livro em experimentação indica o referencial de significação de narrativas 

híbridas; logo, 2. as tradicionais perspectivas teóricas na área da Crítica Literária 

específica a essa produção devem ser questionadas, uma vez que são insuficientes 

para auxiliar na ampliação do Ler essas obras com design mais complexo; como 

consequência, acreditamos que 3. uma visada teórica multidisciplinar seria mais eficaz 

para enfrentar criticamente essa estética em constituição, pois, nesse contexto teórico 

realocado, verificaríamos um fortalecimento, uma multiplicação, uma ampliação nas 

possibilidades de Leitura dessas obras, uma vez que os fundamentos tanto da 

visualidade quanto da percepção elucidariam as mutações presentificadas pelo 

literário no espaço do códex. 

Exposto isto, nosso olhar é chamado para três títulos que, por sua vez, 

representam toda uma produção contemporânea do que aqui estamos 

compreendendo por objeto-livro infantil e compõem nosso corpus de estudo: Alice in 

Wonderland (2002), de Suzy Lee; A Cloud (2007), de Katsumi Komagata; e Bili com 

limão verde na mão (2009), de Décio Pignatari. 

• Alice in Wonderland (2002), de Suzy Lee, Corraini Edizioni (Itália). 

Resultado de um mestrado em Book Arts pela Camberwell College of Arts, na 

Inglaterra, Alice in Wonderland (2002) é a primeira obra literária publicada por Suzy 

Lee, artista plástica por formação. A book artist sul-coreana, após dois anos de 
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estudos na capital britânica, incluindo inúmeras visitas a exposições dedicadas ao 

legado de Lewis Carroll, tornou-se mestre nas artes do livro. Trabalhando o espaço 

como linguagem, ou seja, como espacialidade no códex, ao estruturar uma narrativa 

constituída, interpictorialmente, pela mescla de fotografias e ilustrações recortadas, 

em preto e branco, reordenadas e coladas a objetos referentes aos bastidores de um 

teatro onírico, a artista propõe uma experimentação com linguagens distintas (plástica, 

gráfica, fotográfica, teatral) ao apresentar um dos maiores cânones da Literatura 

Infantil, promovendo embates com o real por estímulos ao imaginário – à semelhança 

do que o autor britânico fez com a linguagem verbal em sua obra clássica na segunda 

metade do século XIX. 

Figurando na Artist's Book Collection do Tate Modern, em Londres, a Alice de 

Lee foi publicada por uma editora italiana especializada em livros de arte e 

responsável pela manutenção do legado de Bruno Munari. Num mergulho às mais 

distintas estéticas registradas na história da arte, operando com imagens 

sobreviventes da tradição literária, a autora sul-coreana brinca com as linguagens e 

com o códex quando expõe ao Leitor a reproduções de nomes como Velázquez e 

Magritte em planos atravessados por ilustrações originais de Sir John Tenniel para a 

Alice de Carroll e desenhos em grafite no chapado das páginas escuras e foscas, de 

gramatura mais densa e sonora, estimulando não apenas o olhar, como também o 

tocar e o ouvir. E por essa ausência de palavras, a obra de Lee se aproximaria do que 

se convencionou por livro-imagem. Porém, não o identificaríamos apenas como um 

livro constituído em narrativa pictórica. É algo mais: está no limiar do literário. Que 

livro seria esse? 

• A Cloud (2007), de Katsumi Komagata, One Stroke (Japão). 

Ao propor estímulos sensoriais numa combinatória inusitada de sensações na 

concretude de um objeto que não é uno mas múltiplo, Lee aponta um caminho de 

experiências sensoriais guiado por sentidos estimulados na linguagem, em operação 

semelhante à de Katsumi Komagata quando este incita a tatilidade e o movimento em 

A Cloud (2007). Com mais de três décadas de carreira nas artes visuais, o book artist 

e designer japonês, aprendiz do também artista gráfico Kazumasa Nagai, iniciou sua 

empreitada na Literatura Infantil com o desejo de produzir obras que extrapolassem 

os limites materiais em nome da exploração do imaginário. 
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A obra branca de Komagata foi publicada pelo escritório de design e editora de 

livros de arte criada pelo próprio artista em 1986. Utilizando-se da materialidade 

translúcida própria ao papel vegetal, de recortes distintos que apontam uma 

metamorfose gradativa em formas descontínuas e bases de uma experiência 

imaginária incessante, A Cloud traz uma narrativa em fragmentos de texto verbal que 

funcionam como “legendas” poéticas às transformações físicas que acontecem no 

virar de páginas, no transpassar sonoro de espacialidades desde o recorte em sua 

capa, para contar as possibilidades efêmeras de ressignificação oferecidas ao Ler 

pelas nuvens. 

Tanto quanto Lee, Komagata traz materialidades e linguagens não frequentes 

em livros de Literatura Infantil. Por outro lado, esses artífices bebem de fontes 

opostas: enquanto a autora sul-coreana traz algo da tradição literária, mais clássica e 

acadêmica, o autor japonês traz algo da tradição do brincar da criança, mais lúdica e 

da experiência de apreender o mundo. 

Influenciado pela obra de Bruno Munari, Komagata é um dos principais 

expoentes na produção de livros infantis que estimulam o imaginário na operação de 

síntese com o texto – verbal e visual – e com a materialidade física como imagem 

inscrita enquanto mensagem artística no códex. Não diferente é sua proposta de 

materializar a constante transformação das múltiplas formas de nuvens no céu em 

experiências sensoriais do imaginário em formato livro. Por esse brincar com a 

materialidade do códex, a obra de Komagata se aproximaria do que se convencionou 

por livro-objeto. Porém, não o identificaríamos como um livro que se transforma em 

brinquedo. É algo mais: está no limiar do literário. Que livro seria esse? 

• Bili com limão verde na mão (2009), de Décio Pignatari, Cosac Naify (Brasil). 

Esse operar lúdico com a linguagem, em sua potencialidade libertadora ao 

imaginário, faz-se presente também na última publicação em vida do poeta e artista 

visual Décio Pignatari (1927-2012): Bili com limão verde na mão (2009). Assim como 

no romance Panteros (1992), o semioticista paulistano, um dos fundadores do 

movimento concretista no Brasil, produziu experimentalmente sua única obra de 

Literatura Infantil à luz de seu projeto poético verbivocovisual, partindo de um potencial 

que é próprio à linguagem artística. Trata-se de uma narrativa tramada em tessitura 
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híbrida, que se entrelaça no acontecimento de um percurso guiado pela linguagem 

como meio à experiência de nomear o mundo. 

A jornada de autoconhecimento vivida por Bili está inscrita no projeto gráfico de 

uma extinta editora brasileira especializada em livros de arte, que articulou o jogo de 

linguagem de Pignatari à inventividade visual do artista Daniel Bueno e ao 

experimentalismo da designer Luciana Facchini. De uma espacialidade imaginária 

ímpar, com inscrições em linhas horizontais, verticais e diagonais que espelham a 

síntese da poesia concreta em formas visuais que figuram semelhanças possíveis ao 

que o texto verbal discursa, essa prosa poética “belicosa” tem seus estímulos 

sensoriais duplicados no trabalho diferencial dado à materialidade das folhas, as quais 

se dobram e desdobram como o bater de asas de uma borboleta. É lançado um 

desafio ao Ler para reviver sensações primitivas de exploração com as noções de 

tempo e espaço na composição de novos ritmos com as imagens. 

Assim como as obras de Lee e Komagata, a Bili de Pignatari traz uma proposta 

de design diferenciada, utilizando-se de materialidades distintas, estabelecendo um 

diálogo com outras artes, porém, se mantendo o mais evidentemente no campo da 

narrativa oral, discursiva – além do pensar plasticamente a palavra. Por outro lado, 

enquanto a book artist sul-coreana traz algo da tradição clássica da literatura (Alice) 

e do teatro (o palco italiano), e o designer japonês traz o caráter lúdico da brincadeira 

infantil (o ressignificar de formas efêmeras), o poeta brasileiro reúne em sua obra 

essas duas vertentes ao operar sensivelmente com os significantes das palavras, 

onde o projeto da poesia concreta (vanguardista à década de 1950, agora clássica) 

está inscrito verbivocovisualmente ao longo das páginas do códex. E por essa 

presença forte do discurso poético, a obra de Pignatari se aproximaria do que se 

convencionou por livro ilustrado. Porém, não o identificaríamos apenas como um livro 

composto pela relação palavra-imagem. É algo mais: está no limiar do literário. Que 

livro seria esse? 

Partindo dessa premissa, nosso objetivo central é propor um reposicionamento 

teórico para Ler criticamente a estética que é própria ao objeto-livro infantil na 

contemporaneidade, em função de um reconhecimento e ressignificação do códex 

como um experimento artístico, buscando possíveis Leituras dos múltiplos 

significantes inscritos nas materialidades desse objeto e que proporcionam outras 
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experiências sensíveis de linguagem na literatura destinada a crianças. Para isso, 

pretendemos questionar e debater criticamente as teorias vigentes na área de 

Literatura Infantil de modo a apontar suas contribuições e os motivos pelos quais 

tornaram-se insuficientes no enfrentamento junto ao livro infantil, apontando quais 

seriam os aspectos a serem ampliados, revistos e superados; analisar como essas 

obras com design mais complexo propõem novas experiências de linguagem, em uma 

combinatória múltipla de procedimentos artísticos e técnicas de composição, a partir 

de reflexões vindas das teorias da arte e da intermidialidade, da percepção e do livro 

como objeto artístico; mapear os conceitos da filosofia da linguagem, da teoria dos 

mídia e das artes do corpo que justificam/fundamentam as ampliações do Ler essa 

arte literária em códex. 

Exposto esse panorama híbrido de linguagens e multidisciplinar de áreas no 

qual se encontra nosso trabalho, apontamos como necessária a aplicação de métodos 

que se inter-relacionem e, nesse entrecruzar, resultem em terreno fértil à nossa busca 

por uma revisão conceitual crítica para Ler a estética própria ao objeto-livro infantil no 

contemporâneo. Nossa proposta de metodologia ecoa aquilo que Santaella (2001, p. 

139) aponta sobre os métodos que “nascem a partir de teorias específicas, através da 

redefinição operacional dos conceitos teóricos tendo em vista sua aplicação a 

fenômenos empíricos.” 

O fenômeno híbrido em nosso horizonte, enquanto experimentação artística 

materializada em códex, leva-nos à escolha de um primeiro método, mais 

metalinguístico às artes do livro, pensado e teorizado por Johanna Drucker (1995a, 

1995b), que preza pela experiência sensível e olhar crítico quando nos posicionamos 

diante do códex produzido por book artists, ou seja, um códex que é autoconsciente 

de seus elementos estruturantes, múltiplo em seus graus de autorreferencialidade. 

Por sua vez, no campo de experimentações com a arte da palavra escrita, 

encontramos um alicerce teórico e crítico representativo nos escritos dos fundadores 

da poesia concreta no Brasil: Augusto de Campos, Haroldo de Campos e, nosso autor, 

Décio Pignatari (1975). Estes, por sua vez, realizam um outro escrito conjunto 

dedicado à obra do francês Stéphane Mallarmé (CAMPOS, A.; CAMPOS, H.; 

PIGNATARI, 2013), no qual traduzem e refletem sobre o método de composição do 
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projeto espacial materializado no livro-poema Un coup de dés jamais n'abolira le 

hasard (1897), que em muito vem contribuir com a nossa perspectiva crítica. 

Para complementar nossa “ousadia na aplicação de metodologias mistas, 

integradas, complexas [...] que vêm se acentuando como uma tendência” 

(SANTAELLA, 2001, p. 134) nas pesquisas transdisciplinares, apoiamo-nos ainda no 

método materialista aplicado por Walter Benjamin em seus escritos da juventude e da 

maturidade, todos carregados de uma sensibilidade profícua às leituras que nos 

estimulam a realizar contiguidades outras, possíveis, em relação aos estímulos do 

imaginário no embate com potências dialéticas – do Outrora com o Agora. 

Em nosso transitar por tantas denominações e indeterminações, próprias à 

pesquisa ora introduzida, chegamos à figura sem a qual todo esse reformular de 

significantes poderia estar fadado à leitura dos “guetos” da crítica acadêmica, a qual 

costuma ter “como horizonte uma comunidade de pares” (DURÃO, 2016, p. 12). A 

figura híbrida do Leitor que é crítico literário hoje precisa trazer, em si, as 

compreensões de leitor (BARTHES, 2006) – que lê e é lido pelo texto verbal –, de 

olhante (DIDI-HUBERMAN, 2010) – que olha e é olhado pelo texto visual –, de tocante 

(MERLEAU-PONTY, 2013) – que toca e é tocado pelo texto tátil –, bem como de 

participante (SANTAELLA, 2004) para melhor representar esse sujeito apto a se 

movimentar e ser conduzido em performances de linguagem. O objeto-livro produzido 

enquanto Literatura Infantil, marcado pela exploração e experimentação das 

materialidades verbal, visual, sonora e tátil da linguagem, em caráter de 

simultaneidade, interfaceia o corpo desse sujeito de tal modo que, “sem a captura do 

corpo do participante dentro da trama da obra, esta não chegaria a acontecer.” 

(SANTAELLA, 2004, p. 89-90). 

A fim de explorar com mais vagar e verticalidade os eixos transdisciplinares 

aqui introduzidos, a tese está composta por cinco capítulos: 

No primeiro capítulo, de viés mais histórico e embasado	 na crítica literária 

consagrada e sempre referencial, levantamos, nome a nome (Perry Nodelman, Maria 

Nikolajeva, Sophie Van der Linden, David Lewis, Sandra L. Beckett), os aspectos que 

esses estudiosos chamam a atenção para uma análise crítica do objeto livro infantil 

entre palavra-imagem-design, apontando onde e como avançaram em suas 

postulações e onde não conseguem ir por limitações de tempo-espaço histórico e de 
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referencial interdisciplinar disponível. Essas limitações se mostram em nossa escritura 

de contraponto com base no que nos chama a atenção nos livros infantis 

contemporâneos, em especial, frente ao ferramental de análise crítica disponibilizado 

por esses críticos.  

No segundo capítulo, de viés mais conceitual e teórico, damos início a uma 

discussão que aponta as limitações dos conceitos de “livro-objeto” tal como 

defendidos hoje na área da Literatura Infantil e na das Artes Visuais e do Livro, 

apontando o que acaba derivando numa semelhança ao livro-brinquedo na primeira e 

no livro-escultura na segunda, o que culmina em nosso oferecimento de “chaves de 

leitura” possíveis para o artístico nessas obras contemporâneas, numa proposição 

não apenas inter mas trans e multidisciplinar, dialogando com nomes e abordagens 

que têm, no horizonte, as interartes e a intermidialidade. Nesse processo dialético, em 

que localizamos nossa pesquisa dentro de uma perspectiva neo-materialista, 

propomos uma possível sintaxe objetual do livro com base na defesa de Johanna 

Drucker acerca das “materialidades probabilísticas” e uma possível aproximação do 

livro como produto de mídia com base no postulado de Lars Elleström sobre as 

“relações intermidiais”. Essa construção, anterior aos capítulos de análise crítica, 

objetiva ampliar nossa compreensão do objeto livro não apenas como suporte, mas 

como linguagem e mídia, detentor de seus próprios elementos sintáticos e promotor 

de eventos que se constituem entre as linguagens verbal, visual, sonora, tátil 

(sinestesia), como também o movimento (cinestesia). 

No terceiro capítulo,	específico para a análise crítica de Alice in Wonderland 

(2002), objeto-livro de Suzy Lee, objetivamos estabelecer um diálogo aprofundado 

sobre questões referentes à intermidialidade enquanto “interpictorialidade”, uma vez 

que não entram apenas referências à obra de Lewis Carroll, mas outras mídias que 

colocam em dúvida o embate “real x imaginário” – basilar na composição dessa 

narrativa ilusionista em códex. Além das teorias da fotografia e do olhar que desperta 

o corpo (o olhar háptico), vislumbra-se a experimentação artística entre literatura, 

fotografia e livro, exposta metaficcionalmente, enquanto abertura possível para a 

entrada do Leitor como participante. Parte-se da pergunta: “um livro-imagem?” 

No quarto capítulo,	específico para a análise crítica de A Cloud (2007), objeto-

livro de Katsumi Komagata, visamos traçar uma trama de significantes que se 
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inscrevem na superfície do códex – da capa às folhas, do virar de páginas aos 

recortes, da densidade às tonalidades do papel – e que afetam as superfícies do corpo 

do Leitor, num momento de presentidade dessa “autoconsciência corporificada”, onde 

as palavras significam na sua manifestação verbal inscrita em tipografia reduzida, 

figurando no aprofundar de um recorte de página dupla e sua tridimensionalidade à 

mostra na bidimensionalidade da página, marcando uma duração transitiva de formas 

em movimento nesse livro-nuvem. Trata-se de um despertar dos sentidos, que 

ressignificam os sentimentos nas sensações do “corpo que fala” pelo ir e vir das 

páginas. Parte-se da pergunta: “um livro-objeto?” 

No quinto capítulo, específico para a análise crítica de Bili com limão verde na 

mão (2009), objeto-livro de Décio Pignatari, intentamos desdobrar as dobras 

significantes da palavra, linguagem verbal escrita e inscrita em páginas de um projeto 

gráfico “estranho”, que é narrador, que é personagem, que é jornada e que é livro 

nessa narrativa que lança desafios à Leitura de signos e pictogramas, que preenche 

diagramações no percurso de reações carnais e virtuais de uma garota que busca sua 

voz, que intenciona ser levada por seu Eu que é Bili. O desdobramento da poesia 

concreta brasileira em estudos críticos acerca das poéticas da caligrafia e da 

tipografia, bem como de uma composição cinética diferenciada, estruturada na 

polissemia de montagens sintática, semântica e pragmática, que provoca atritos 

sensíveis pelas percepções, visa incluir o corpo do Leitor no corpo do livro – nessa 

carnadura literária. Parte-se da pergunta: “um livro ilustrado?” 

Por fim, buscando formular conceitualmente os modos como essa “visão do 

livro infantil” sofreu mutações na virada dos séculos XX e XXI, contextualizada numa 

produção experimental do literário, temos como meta para as considerações finais, 

numa contribuição possível aos estudos críticos e teóricos da Literatura Infantil, reunir 

aquilo que, sendo linguagem como meio, como mídia, se manifesta enquanto arte 

literária em códex e traz para o centro da significação a objetualidade sensível e 

háptica, o material físico da composição poética em seu grau de atrito e afecção 

máxima na experiência de linguagem proposta ao Leitor contemporâneo: o objeto-

livro infantil. 
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[...] 

16. Função da crítica, sobretudo hoje: arejar 
a máscara da “arte pura”, e mostrar que não 
existe terreno neutro da arte. Recorrendo ao 
instrumento da crítica materialista. 

[...] 

31. A crítica de livros terá de desenvolver um 
programa próprio. [...] o que é preciso é 
seguir o caminho de uma crítica materialista 
que coloque os livros no contexto de seu 
tempo. E uma tal crítica levará depois a uma 
nova estética, dinâmica e dialética. Afinal, já 
a velha estética continha em si um evidente 
potencial de crítica epocal. Mas o crítico de 
hoje toma esses velhos conceitos e 
esquemas por absolutos, tal como faz com 
as obras. Está firmemente convicto de que 
cada momento tem de conter em si tudo. 

[...] 

 

[Walter Benjamin, “Programa da crítica literária (1929-1930)”. 
In: Linguagem, tradução, literatura, 2018, p. 107-114] 

 
 

Registro de Perry Nodelman mediando leitura digital com as netas presente na 
matéria “Autor que defendia até o racismo em livros infantis se viu no espelho e 
voltou atrás”, no portal Folha de São Paulo, em 02/10/2020, referente à sua única 
publicação no Brasil, o ensaio Somos Todos Censores (2020), pelo Selo Emília em 
parceria com a Solisluna Editora. 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/10/autor-que-
defendia-ate-o-racismo-em-livros-infantis-se-viu-no-espelho-e-voltou-atras.shtml>  
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CAPÍTULO 1 – LIMIARES DISSONANTES 
– A crítica de Literatura Infantil na virada dos séculos XX e XXI 
 

O crítico de arte ideal seria pois não aquele que procura descobrir as “falhas”, 
os “erros”, as “ignorâncias”, “as influências”, etc., mas aquele que tenta sentir 
o modo como esta ou aquela forma actua e que depois comunica ao público 
as suas conclusões. 

[Wassily Kandinsky, “Sobre a questão da forma”. 
In: Gramática da criação, 2008, p. 24] 

 

No presente capítulo, propomo-nos delinear um panorama internacional da 

crítica especializada nos estudos teóricos da Literatura Infantil, objetivando apontar 

suas contribuições às abordagens estéticas dos conhecidos livros ilustrados, e suas 

variantes, e expor os limiares dissonantes que enfrentam diante dos avanços de 

autoconsciência das linguagens que se materializam no objeto livro. Como principais 

referências nas pesquisas de línguas inglesa, francesa, hispânica, alemã, italiana, 

portuguesa, mesmo em países de línguas orientais – como China, Japão e Coreia –, 

os cinco críticos que trazemos à discussão (Perry Nodelman, Maria Nikolajeva, Sophie 

Van der Linden, David Lewis e Sandra L. Beckett), cada um à sua maneira e dentro 

de seu tempo histórico, vão direcionando caminhos para onde essa crítica literária 

pode explorar os aspectos sensíveis que circundam esse objeto cultural, o livro infantil, 

o qual, hoje, demanda de nosso olhar uma ampliação no apontar percursos outros, 

alternativos e ainda inexplorados. 
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Após o fim das duas primeiras décadas do século XXI, é possível afirmar que 

o paradigma do livro ilustrado10 está dado e é fato comprovado cientificamente graças 

aos estudos iniciados e realizados, entre as décadas de 1980 e 2000, por críticos 

especializados na produção literária endereçada à criança – a Literatura Infantil. O 

campo híbrido de relações textuais significantes entre palavra (linguagem verbal) e 

imagem (linguagem visual) encontrou suas primeiras aproximações teóricas, em 

âmbito artístico – em grande parte, paralelas às abordagens de cunho didático-

pedagógico –, no final dos anos 1980, após duas dezenas de anos que são marcos 

do surgimento e, consequente, estabelecimento do livro ilustrado infantil como uma 

forma de arte narrativa cujo público-alvo é o sujeito criança. 

Com histórico consagrado e relativamente recente – tendo como seus pontos 

inaugurais mais significativos a cartilha com ilustrações em preto e branco do 

educador tcheco Johann Amos Comenius, no século XVII, e os livros de contos de 

fada e histórias infantis com ilustrações coloridas do autor dinamarquês Hans 

Christian Andersen, no século XIX –, os estudos dedicados à Literatura Infantil que 

têm como objeto de análise o livro ilustrado, em suas particularidades sintático-

semânticas, despontam, à priori, em solo estadunidense, como é o caso das obras 

basilares de Patricia J. Cianciolo, em Picture books for children (1973), e Barbara 

Bader, em American picturebooks from Noah’s Ark to the beast within (1976). Ainda 

que de maneira preambular, esses estudos refletem sobre um campo de produção 

literária que vive o chamado boom da Literatura Infantil, entre as décadas de 1960 e 

1970, quando autores como os norte-americanos Dr. Seuss, de The Cat and the Hat 

(1957), e Maurice Sendak, de Where the Wild Things are (1963), revolucionam o uso 

das ilustrações no livro infantil e estas, então, deixam de servir apenas como 

iluminações que confirmam a enunciação do texto verbal e passam a, elas próprias, 

enunciar concomitantemente à inscrição em palavras. 

No entanto, toda expressão artística demanda sua duração particular como 

forma de o sujeito que a produz e a recebe ser afetado por ela e, com isso, refletir 

sobre as suas particularidades e finalidades dentro de um todo de expressões do 

sensível. O resultado disso é o alcançar de uma autoconsciência nessa produção e, 

como resultado desse momento de iluminação, superar aquilo que se findou na 

	
10 Ou como se encontra delimitada em língua portuguesa do Brasil a “taxonomia” do picturebook. 
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sabedoria resultante de um despertar cognitivo. Não diferente é o que acontece com 

os estudos que primeiro se dedicaram à análise do livro ilustrado como uma expressão 

artística particular dentro do corpo de textos que dá forma à Literatura Infantil há mais 

de três séculos. 

Os primeiros estudos mais conscientes dos elementos estruturais próprios à 

linguagem visual em seu dialogar íntimo e de troca com a palavra inscrita encontram 

nos escritos do canadense Perry Nodelman um ponto medular nessa linha estimada 

da crítica literária dedicada aos livros ilustrados infantis. Ao perceber que precisaria 

falar com critérios sobre livros de literatura cuja tessitura não era tramada 

exclusivamente por palavras, Nodelman foi em busca de material teórico acerca 

desses textos visuais. Ao introduzir Words about pictures: The narrative art of 

children’s picture books, publicado em 1988, o crítico literário define: “O objeto desse 

livro é explorar essas técnicas [narrativas] – discutir alguns dos meios nos quais as 

imagens em livros ilustrados se envolvem com as palavras para comunicar 

informações e contar histórias de um jeito único.” (NODELMAN, 1988, p. vii-ix, 

tradução nossa11). Chamamos aqui a atenção para o fato de Nodelman intentar 

discutir os modos como as imagens se envolvem com as palavras, ou seja, há um 

predomínio, inicialmente falando, de compreender os significantes no texto visual 

dando por conhecidos os aspectos que circundam o texto verbal. Não podia ser 

diferente. No contexto das pesquisas realizadas nos anos 1980, muitas figuras 

comumente envolvidas com o livro ilustrado infantil – escritores, ilustradores, editores, 

professores, bibliotecários, mediadores etc. – vinham exercitando em artigos, ensaios 

e livros12 refletir sobre os modos de se comportar, de ler, de operar interpretações 

frente à ilustração, esse significante visual que chegou e ficou na produção editorial 

direcionada à criança. 

	
11 No original: “The object of this book is to explore those techniques – to discuss some of the ways in 
which the pictures in picture books engage with the words to communicate information and to tell stories 
in a unique way.” 
12 Títulos como Ways of the illustrator: Visual communication in children’s literature (1982), livro de 
Joseph Schwarcz, que propõe uma discussão acerca da relação entre os livros ilustrados e o 
desenvolvimento cognitivo da criança; assim como os artigos “The object lesson: Picturebooks of 
Anthony Browne”, de Jane Doonan, e “Introduction to picturebook codes”, de William Moebius, que 
integram o basilar dossiê temático acerca dos picturebooks publicado pelo periódico Word & Image 
(apr./jun. 1986, v. 2, n. 2, p. 159-172 e p. 141-158, respectivamente), lançam luz em alguns aspectos 
peculiares para se entender esse objeto em processo de hibridização de linguagens. 
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Assim como outros críticos que se propuseram a pensar teoricamente sobre o 

assunto, Nodelman parece ter chegado às suas primeiras reflexões críticas acerca da 

relação palavra-imagem partindo de uma reunião de informações que poderiam 

facilmente descrever uma teoria semiótica. Previamente, em seu primeiro exercício 

crítico publicado, ele afirma: “Acima de tudo, os livros infantis não possuem imagens 

apenas para transmitir informações factuais.” (NODELMAN, 1981, p. 57, tradução 

nossa13). E alerta para o fato de que nossa compreensão das imagens depende do 

nosso conhecimento acerca das convenções pelas quais essas imagens operam. 

Quase 30 anos após a publicação de Words about pictures (1988), ao introduzir 

um compilado de ensaios editado em homenagem ao seu texto-base, o crítico 

canadense afirma que, à época da escritura daquele, embasou-se 

[...] em discussões da psicologia da percepção pictórica; em descrições 
acadêmicas do como as pinturas, as fotografias e os filmes se comunicam; 
em teorias da ilustração e histórias sobre os livros com ilustração; e, em 
especial, em análises dos códigos semióticos ou significantes das imagens 
visuais. Nenhuma dessas fontes discutia especificamente sobre os livros 
ilustrados; a tarefa que me propus era a de aplicar essas ideias existentes a 
esse contexto distinto. A visão que desenvolvi de como os livros ilustrados se 
comunicam era pouco mais que uma coletânea de ideias das minhas fontes. 
(NODELMAN et al., 2017b, p. 2, tradução nossa14) 

Testemunhamos um primeiro exercício transdisciplinar que trouxe resultados 

iniciais qualitativos para uma abordagem estética desse objeto híbrido – claro, dentro 

das limitações de autoconsciência que a forma do livro ilustrado permitia enquanto 

possibilidade de indagações em seu afetar mesmo no conteúdo. Ressaltamos ainda 

que, ao buscar fora da teoria literária os elementos para analisar textos visuais nos 

livros ilustrados, reconhecendo seu papel significante na trama narrativa, não apenas 

de adorno, Nodelman efetua uma ação que vai na contramão do que vinha se fazendo, 

à sua visão, de maneira errônea: 

Infelizmente, é uma verdade que a maior parte das discussões sobre os livros 
ilustrados infantis ou ignorou completamente seus elementos visuais ou 
tratou as imagens como objetos de um tipo tradicional de apreciação artística 

	
13 No original: “Above all, children's books do not contain pictures merely to convey factual information.” 
14 No original: “[...] in discussions of the psychology of pictorial perception; in scholarly descriptions of 
how paintings, photographs, and films communicate; in theories of illustration and histories of illustrated 
books; and especially in analyses of the semiotics or meaningful codes of visual imagery. None of these 
sources specifically discussed children’s picture books; the task I set myself was to apply these existing 
ideas to this different context. The view I developed of how picture books communicate was little more 
than a collection of ideas from my sources.” 
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[...] e não como elementos narrativos. (NODELMAN, 1988, p. ix, tradução 
nossa15) 

Cercado por nomes fulcrais às teorias da literatura e das artes visuais, 

Nodelman (1988, p. x) afirma ainda que, como uma arte séria, a arte dos livros 

ilustrados merece o respeito que costumamos dar a outras formas de arte séria. E 

sem a intenção de oferecer um guia de práticas pedagógicas, o crítico define os 

seguintes pontos como essenciais à análise da arte narrativa dos livros ilustrados 

infantis: imagem, livros ilustrados e o observador implícito; formato, design e o 

predomínio de elementos visuais – efeitos significativos do livro considerado como um 

todo, ainda que esse “todo” esteja diretamente ligado à importância de formato e 

tamanho do objeto como uma forma de melhor acomodar os significantes do texto 

visual, logo, o livro visto como suporte, como tela de inscrição, como coisa passiva à 

ação significativa extrínseca a si; estilo como significado, códigos, símbolos e gestos; 

peso visual e tensão direcionada; representação de ação e do passar do tempo; por 

fim, a relação entre imagens e palavras. 

Com isso exposto, compreendemos que, para Nodelman, o texto visual está 

estritamente vinculado ao texto verbal, que as imagens, em livros ilustrados, não 

funcionam sozinhas, como acontece em pinturas narrativas, mesmo em fotografias, 

mas dependem da sua relação com as palavras. Mesmo a compreensão de sequência 

de imagens reproduz uma ideia linear, verbal, de leitura – não de contemplação, 

observação que a linguagem visual demanda, ainda que presente numa composição 

de estrutura híbrida, tanto linear quanto circular. O que nos leva a destacar que, 

também para o crítico literário canadense, o livro ilustrado prevê, desde o princípio, 

um observador implícito assim como um leitor implícito – e aqui ele adentra para 

questões de agenciamento e mediação entre crianças e adultos que não entram em 

nosso escopo de reflexão. Em síntese, as imagens, em livros ilustrados, para 

Nodelman, parecem apontar o seu Leitor implícito para uma compreensão da palavra 

– ou ideia verbal por trás de seu mostrar visual, como acontece com as escaletas, 

pelas quais um roteiro de cinema primeiro ganha forma de cenas, fotogramas. 

	
15 No original: “It is unfortunately true that most discussion of children’s picture books has either ignored 
their visual elements altogether or else treated the pictures as objects of a traditional sort of art 
appreciation [...] rather than narrative elements.” 
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Sendo a imagem uma manifestação artística essencialmente espacial, ela 

funciona em uma sintaxe distinta à da palavra, que é temporal e funciona em uma 

lógica linear. Baseada em um princípio de significação não linear, descontínuo, “a 

informação em imagens que não podemos ainda verbalizar é uma informação nova 

para nós, a informação que transcende nossas categorias ou nomenclaturas 

preexistentes.” (NODELMAN, 1988, p. 207-208, tradução nossa16). 

E aqui chegamos à estrutura do que o crítico começa a conceituar como uma 

dinâmica puzzle (quebra-cabeças) nos livros ilustrados. Se há significantes possíveis 

à interpretação, seja no âmbito da informação seja na esfera da enunciação, logo, se 

pensarmos na relação palavra-imagem, tratam-se de significantes sobre os quais as 

palavras mantêm silêncio para que sua melhor emissão enquanto mensagem 

codificada seja revelada visualmente: significante no aguardo de significados 

possíveis por parte do sujeito diante do livro. Não deixa de ser pertinente indagarmos: 

e por que não seria o objeto livro, também, uma fonte de significantes em potencial à 

construção narrativa nesse puzzle? Retomando: esse reunir de informações não 

dadas pelo texto verbal ou visual, na busca pela tessitura de uma história, é algo como 

montar um quebra-cabeças. Não pode ser feito se não soubermos que deve 
ser feito, por isso devemos primeiro entender que há, de fato, um problema a 
ser resolvido. E isso deve ser feito como os quebra-cabeças o são; devemos 
procurar por pistas para juntar peças de informação que aparentemente são 
díspares. (NODELMAN, 1988, p. 187, tradução nossa17) 

Ainda que esse sujeito, Leitor, encontre as peças e monte o seu quebra-

cabeças segundo critérios dados pela narrativa em composição, durante a 

leitura/contemplação, ele o faz seguindo as regras estabelecidas pelo que cada texto 

diz e mostra no ato mesmo de narrar. E enquanto narração, é interessante pontuar 

que a lógica de puzzle, tal como defendida por Nodelman (1988), parece apontar para 

um final previsto, para o solucionar de peças que se completam e chegam a um fim, 

a um mosaico único e montado, sem exatamente oferecer outras formulações. Na 

visão do crítico canadense, trata-se de uma dinâmica que é 

a essência dos livros ilustrados. As imagens 'ilustram' os textos – isto é, 
pretendem nos mostrar o que se intenta dizer pelas palavras, de modo que 

	
16 No original: “the information in pictures that we cannot yet verbalize is the information that is new to 
us, the information that transcends our preexisting categories or class names.” 
17 No original: “doing a puzzle. It cannot be done if we do not know that it is meant to be done, so we 
must first understand that there is indeed a problem to be solved. And it must be done as puzzles as 
done; we must search for clues and put together apparently disparate bits of information.” 
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possamos compreender os objetos e as ações às quais as palavras se 
referem em termos de qualidades das imagens que as acompanham – o 
mundo fora do livro em termos de imagens visuais dentro deste. Ao nos 
persuadir de que representam o mundo casual de uma maneira simples e 
óbvia, os livros ilustrados são enganadores particularmente perigosos. 
(NODELMAN, 1999, p. 72-73, tradução nossa18) 

A partir desse posicionamento, podemos dizer que Nodelman aponta uma 

metodologia para ler o livro ilustrado onde sempre haverá silêncios a serem 

preenchidos por uma voz que não a do texto verbal escrito ou do texto visual ilustrado. 

Ainda assim, vale questionar: estariam sendo consideradas as particularidades de 

todas as materialidades que formam o texto verbal ou apenas as técnicas utilizadas 

pelos ilustradores para conceber seus textos visuais? E as fontes tipográficas 

escolhidas? Ao pincelar brevemente o caráter de melhor legibilidade das palavras 

inscritas em folhas de papel fosco à diferença das ilustrações inscritas em folhas mais 

brilhantes, o crítico reforça sua visão dos elementos materiais que constituem o objeto 

livro como suporte, ainda que aderindo previamente a uma visão que é própria ao 

editor. Localizamo-nos aqui num espaço a ser perseguido no tempo mesmo do Ler. 

Marcamos esse verbo em sua semântica do ler que é observar em linha ao 

pensamento de Nodelman e sua defesa da relação palavra-imagem – ou ainda, 

imagem-palavra, dado que a imagem vem como tema dominante em seu texto-base 

e ela sempre responde ressignificando um significante codificado em palavra. 

Enquanto Nodelman foca seus estudos em temáticas relacionadas à 

representação, a crítica russa Maria Nikolajeva é uma defensora e promotora da 

narratologia, diretamente influenciada pelo estruturalismo. Como outro grande nome 

dentre os teóricos internacionais que pesquisam o livro ilustrado na Literatura Infantil, 

e com um discurso menos ácido e bem mais didático que o de Nodelman, ela 

estabelece uma ponte enriquecedora entre as áreas da Literatura e da Educação, 

embasando grande parte dos seus estudos sobre o livro ilustrado nas poéticas 

cognitivas, fortemente ligadas à leitura e à formação leitora com base em textos 

literários, bem como na semiótica discursiva atrelada às teorias da narrativa. Sobre 

este último tópico, ela defende que 

	
18 No original: “is the essence of picture books. The pictures ‘illustrate’ the texts – that is, they purport 
to show us what is meant by the words, so that we come to understand the objects and actions the 
words refer to in terms of the qualities of the images that accompany them – the world outside the book 
in terms of the visual images within it. In persuading us that they do represent the casual world in a 
simple and obvious fashion, picture books are particularly powerful deceivers.” 
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[...] a narratologia oferece uma série de questões epistemológicas, ou seja, 
questões sobre como nós, leitores, podemos compreender as personagens 
que encontramos nos livros. Para muitos críticos, o atrativo da literatura é 
exatamente o fato de que podemos entender mais facilmente as figuras 
literárias, homo fictus, do que podemos compreender acerca de pessoas 
reais, homo sapiens. (NIKOLAJEVA, 2003, p. 9, tradução nossa19) 

À diferença de Nodelman, que defende e utiliza o termo picture book para se 

referir ao livro ilustrado, Nikolajeva defende o termo aglutinado picturebook para se 

referir ao mesmo objeto cultural, já que, numa perspectiva semiótica, as imagens 

nesses livros são “signos icônicos complexos, e as palavras, signos convencionais 

complexos; entretanto, a relação básica entre os dois níveis é a mesma.” 

(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 14). A marcação dessas diferenças conceituais 

demonstra um avanço significativo na autoconsciência com relação aos modos de se 

abordar essa tessitura híbrida que é o livro ilustrado infantil. Mais significativa é a 

compreensão de Nikolajeva acerca da importância hermenêutica de equivalência 

entre o texto verbal e o texto visual – à diferença de como Nodelman colocaria, de 

maneira não tão direta, sobre certa dependência da imagem na palavra. 

Na obra Livro ilustrado: Palavras e imagens, originalmente publicado em 2001 

– no Brasil, em 2011 –, em parceria com Carole Scott, Nikolajeva vem à tona após 

mais de uma década do texto-base de Nodelman, o qual serviu de referência para 

outros tantos estudos que se tornariam referenciais na área como tentativas de se 

estudar as imagens em equiparação às palavras20, e torna perceptível sua pungente 

série de experimentações em conceituar e teorizar sobre os livros ilustrados como 

objeto de estudo, não mais como veículo apenas da literatura para crianças – 

consolidando, assim, um espaço para a Literatura Infantil na área de Letras em nível 

internacional. Para fundamentar sua teoria acerca dos livros ilustrados, a crítica russa 

buscou referências tanto nos estudos literários quanto nos estudos da imagem, 

defendendo a tese de que palavras e imagens “podem preencher as lacunas umas 

	
19 No original: “[...] narratology offers a number of epistemological questions, that is, questions about 
how we as readers can understand characters we meet in books. For many critics, the appeal of 
literature is exactly the fact that we can more easily understand literary figures, homo fictus, than we 
can ever learn to understand real people, homo sapiens.” 
20 Como foi o caso do livro Looking at pictures in picture books (1993), de Jane Doonan, que focou na 
análise das ilustrações dos livros ilustrados, nos modos como elas conseguem transmitir mensagens 
abstratas como clima da ambientação e temperamento das personagens; e do artigo “How picture 
books work: A semiotically framed theory of text-picture relationship”, publicado no periódico Children’s 
Literature in Education (1998, v. 2, n. 29, p. 97-108), de Lawrence R. Sipe, que, ao discutir a relação 
palavra-imagem nos livros ilustrados, focou no que acontece na mente do Leitor quando este 
estabelece os diálogos entre textos verbais e visuais, logo, com uma abordagem da recepção do texto. 
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das outras, total ou parcialmente”, podendo ainda deixar para o Leitor completar essas 

lacunas, e afirma que “tanto palavras quanto imagens podem ser evocativas a seu 

modo e independentes entre si.” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 15). E pouco após 

sugerir algumas tipologias para o livro ilustrado – indo dos livros demonstrativos aos 

livros com ilustração, passando inclusive pelos livros-imagem (ibidem, p. 20-21) –, 

refletindo ainda sobre os níveis de presença desses textos – dos livros só com 

palavras aos livros só com imagens (ibidem, p. 27) –, ela aponta, em seções, quais 

aspectos se deve atentar ao analisar criticamente um livro onde palavra e imagem são 

igualmente importantes. A saber: ambientação; caracterização das personagens; 

perspectiva narrativa; tempo e movimento – na imagem (individual estática e sucessão 

simultânea), na página dupla (com uma sequência de imagens), na interação entre a 

página par com a página ímpar, assim como os elementos viradores de página; 

mímese e modalidade; linguagem figurada, metaficção e intertexto; e os paratextos – 

formato, títulos, capas, guardas, frontispício, quarta-capa etc. 

Todos esses tópicos aparecem em maior ou menor grau em muitos livros 

ilustrados de qualidade, podendo existir mais de um ou dois aspectos que chamam a 

atenção do Leitor num mesmo título. Percebe-se um maior equilíbrio na importância 

dos textos, tanto o verbal quanto o visual, especialmente quando a crítica russa aponta 

para a existência da figura de um narrador visual, o qual assume uma “posição 

onisciente, onipresente, quase divina.” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 165). Mais 

uma prova da equiparação entre palavras e imagens – ainda que, por vezes, ao utilizar 

as abordagens narratológicas para avaliar a sintaxe visual, esse equiparar fique um 

tanto forçado. É notável também o esclarecimento de noções ainda precárias à época 

do texto-base de Nodelman, que são a de página dupla – a qual pode ser una ou 

justaposta, marcando a essência do que se compreende como base do códex, ou 

seja, uma folha dobrada ao meio – e do elemento virador de página – o qual tem forte 

ligação com a noção da tensão visual que direciona movimento na imagem, já 

apontado, ainda que previamente, pelo crítico canadense, porém, agora, 

reconhecendo o limite ou a ausência de moldura no livro como informação visual a ser 

acionada para dar sequência à narração. Esse reconhecimento do espaço gráfico do 

livro é importante e demonstra mais um grau de autoconsciência na maneira de 

abordar criticamente essa forma de arte que é o livro ilustrado. No entanto, Nikolajeva 
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ainda entende o códex como suporte para a inscrição dos textos verbal e visual, como 

podemos notar, ao classificar o formato do livro como paratexto. 

Um dos principais nomes da narratologia, de influência visível nos estudos de 

Nikolajeva, o francês Gérard Genette (2009, p. 9) inicia sua obra acerca dos 

paratextos editoriais afirmando que uma obra literária “consiste, exaustiva ou 

essencialmente, num texto, isto é (definição mínima), numa sequência mais ou menos 

longa de enunciados verbais mais ou menos cheios de significação.” Como estudioso 

de composições com a palavra escrita, é esperado que o foco da reflexão de Genette 

esteja no protagonismo dado ao texto verbal enquanto enunciação frente ao papel 

coadjuvante do que ele denomina paratexto, que cerca e prolonga esse texto, em 

caráter de acompanhamento, de extensão, “exatamente para apresentá-lo, no sentido 

habitual do verbo, mas também em seu sentido mais forte: para torná-lo presente, 

para garantir sua presença no mundo, sua ‘recepção’ e seu consumo, sob a forma, 

pelo menos hoje, de um livro.” (GENETTE, 2009, p. 9, grifos do autor). 

Tendo em vista esta concepção, o paratexto efetua sua função enquanto 

significante que apresenta romances e formas novelescas tradicionais, por exemplo. 

Nas palavras de Genette (2009, p. 17), o paratexto, “sob todas as suas formas, é um 

discurso fundamentalmente heterônomo, auxiliar, a serviço de outra coisa que 

constitui sua razão de ser: o texto.” E ao nos posicionarmos diante desta compreensão 

narratológica, olhando para o livro ilustrado pela perspectiva de Nikolajeva, não deixa 

de ser provocativo indagar coisas como: poderíamos encarar todas as materialidades 

no objeto livro contemporâneo como simples extensões que tornam presente a 

textualidade híbrida de linguagens ali inscrita? Já que se defende um maior equilíbrio 

entre linguagens, caberia entender inscrições como aquelas nas guardas do livro 

ilustrado como meros elementos materiais de valor paratextual? Como iremos nos 

demorar um pouco mais, no segundo capítulo – ao discutirmos sobre o que se entende 

hoje por livro-objeto na Literatura Infantil –, nesses pontos de vista conflitantes, que 

encaram aspectos materiais, mesmo objetuais, do livro como “peritextos editoriais” 

(GENETTE, 2009, p. 21) numa construção que reconhece o caráter objetual do códex 

como mensagem significante, reavemos, aqui, nossa discussão acerca dos críticos 

literários em suas perspectivas para a leitura do artístico nos livros ilustrados. 
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A pesquisa que Nikolajeva desenvolve desde os anos 1990, que culmina na 

publicação do texto-base aqui referenciado, em muito contribui com as pesquisas 

acerca da compreensão teórica e pragmática do livro ilustrado infantil. No entanto, 

muitos aspectos estéticos ainda ficam negligenciados com esse ferramental, o que vai 

de embate ao que a crítica russa afirma quando diz que 

[...] devemos aceitar também que a literatura infantil tem uma estética própria, 
e, sendo este o caso, devemos estudar essa estética específica para 
entender como funciona a literatura infantil e como ela afeta os seus leitores. 
(NIKOLAJEVA, 2005, p. xvii, tradução nossa21). 

É tentando entender essa estética específica que encontramos mais uma obra 

referencial na linha de crítica internacional da Literatura Infantil, desta vez numa 

tradição própria à língua francesa – sempre avant-garde dos movimentos artísticos no 

campo dos livros ilustrados. Referimo-nos ao texto-base de Sophie Van der Linden, 

Para ler o livro ilustrado, publicado em 2006 – no Brasil, em 2011. Com forte inspiração 

nos estudos do cinema e das histórias em quadrinhos, a obra da crítica francesa está 

também diretamente ligada a um avançar das pesquisas de Nodelman e Nikolajeva – 

nova camada de autoconsciência dessa expressão artística, o livro ilustrado. Ao 

buscar referências tanto nas teorias da imagem quanto nas pesquisas já consagradas 

acerca da relação palavra-imagem, Linden fundamenta sua abordagem aos livros 

ilustrados infantis numa miscelânea que dê conta da complexidade desses textos 

híbridos e que abarque aspectos ainda não iluminados pelos estudos anteriores. Esse 

apanhado teórico responde a questões do tipo: 

Como analisar o álbum ilustrado? Que ferramentas utilizar neste objeto que 
traz características tanto da literatura quanto da ilustração, apresentando 
elementos das histórias em quadrinhos e do cinema? Como construir uma 
análise que não seja o resultado de um malabarismo desajeitado de teorias 
emprestadas dessas diferentes mídias? Para analisar o álbum, é necessário 
dominar narratologia e semiótica. Mas isso não é suficiente. Muito cedo, 
percebi a grande necessidade de uma teoria dedicada ao álbum que parta 
exatamente da singularidade de sua produção e que se construa a partir das 
próprias obras. E na França, essa produção, particularmente na virada do 
século XXI, é muito grande e diversificada. (LINDEN, 2011a, p. 145) 

Estes são apontamentos levantados por Linden num artigo publicado dois anos 

antes do seu texto-base, no periódico La revue des livres pour enfants: L’analyse des 

livres d’image (2004, n. 214, p.59-68 apud LINDEN, 2011a). Trata-se de uma reflexão 

	
21 No original: “[...] we must also accept that children's literature does have an aesthetics of its own, and 
if so, we must study this specific aesthetics in order to understand how children's literature functions 
and how it affects its readers.” 
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prévia acerca do livro ilustrado repensado por artistas-editores que deixaram sua 

marca no mercado editorial francês na segunda metade do século XX – como 

François-Ruy Vidal e Harlin Quist. Ainda assim, a crítica francesa chama o objeto livro, 

no qual todo esse trabalho diferenciado com palavras e imagens é exercitado, de 

suporte, resultado de “[...] uma produção altamente visual, firmemente ancorada na 

expressão plástica e gráfica.” (LINDEN, 2011a, p. 146) Mesmo em sua obra mais 

recente, a ideia de suporte permanece, quando ela afirma que o album22 “é um suporte 

no qual imagens e palavras são inscritas, marcado por uma interação entre palavra e 

imagem, em uma organização livre da página.” (LINDEN, 2013, p. 18, tradução 

nossa23) Ou quando se questiona sobre o livro ilustrado ser um suporte artístico: 

Os livros [...] levam o leitor a novos confrontos com o códex, e o levam num 
tomar distância crítico à sua própria leitura. Encontramos aqui uma questão 
sobre o próprio livro, sistematicamente representado ou num mis-en-abyme. 
[...] Nesta forma artística realizada que pode ser o livro ilustrado, a relação da 
palavra e da imagem surge, cada vez menos, em termos de equilíbrio, de 
distribuição ou mesmo de prioridade. O desafio é, cada vez mais, a meu ver, 
perceber o livro ilustrado numa dinâmica: aquela de um sistema global e 
coerente, cujos funcionamento e evolução devem ser compreendidos para 
que o possamos apoiar e acompanhar. (LINDEN, 2009, s.p., tradução 
nossa24) 

Um diferencial marcante nos escritos de Linden, porém, precisa ser destacado: 

há um reconhecimento do espaço reservado ao projeto gráfico do livro. Aquilo que 

Nodelman não sabia nomear (mas que era o espaço de impressão e diálogo dos 

textos verbal e visual), que Nikolajeva entendeu ser importante para a construção 

narrativa (seja na exploração da disposição de ilustrações numa página dupla e/ou 

nos elementos de virada de página), chega na crítica francesa com uma clareza 

necessária para implementar os significantes próprios ao trabalho do projetista – ou 

como se designa o editor. Tudo isso como resultado de um explorar inovador dos 

espaços de significação nesse objeto por artistas que não vinham da Literatura Infantil, 

mas que encontraram no códex um meio de manifestar sua mensagem artisticamente. 

	
22 Termo francês para designar o livro ilustrado. 
23 No original: “est un support sur lequel s’inscrivent des images et du texte, marqué par une interaction 
entre texte et image, une organisation libre de la page.” 
24 No original: “Les livres [...] entraînent le lecteur dans de nouvelles confrontations avec le livre, et le 
conduisent à une prise de distance critique vis-à-vis de sa propre lecture. On y retrouve une 
interrogation sur le livre même, systématiquement représenté ou mis en abyme. [...] Dans cette forme 
artistique aboutie que peut être l’album, la relation du texte et de l’image se pose de moins en mois en 
termes d’équilibre, de répartition ou encore de priorité. L’enjeu consiste plutôt à mon avis à percevoir 
l’album dans une dynamique: celle d’un système global et cohérent dont il faut comprendre le 
fonctionnement et les évolutions pour les soutenir et les accompagner.” 
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Testemunhamos aqui os primeiros apontamentos de um diálogo teórico-conceitual 

entre as noções de livro ilustrado e livro de artista. 

Ricamente ilustrado com exemplos diversos de obras, o texto-base de Linden 

se aproximaria de uma “gramática” – ou mesmo “um guia com regras para leitura” – 

do livro ilustrado infantil contemporâneo. No entanto, retomamos nossa atenção para 

o fato de a crítica francesa reconhecer o projeto gráfico, mas não o design; ela 

compreende que “a diagramação é trabalhada no intuito de articular formalmente o 

texto com as imagens” (LINDEN, 2011b, p. 47), e ainda assim não há um apontamento 

para o papel do design nessa composição gráfica. Destacamos, contudo, que todo o 

conteúdo tão densamente pensado e claramente exposto por Nikolajeva, em Livro 

ilustrado: Palavras e imagens (2011), consegue alcançar novo grau de clareza no 

dizer e no mostrar da crítica francesa. 

Traçando um percurso que parte do livro, ou “suporte artístico” nas palavras de 

Linden – e essa determinação aponta, mais uma vez, para a importância que o códex 

vai ganhando em nível de autoconsciência e de reconhecimento sintático e semântico 

por aqueles que estudam teoricamente o livro ilustrado –, à já tão comentada relação 

palavra-imagem, Para ler o livro ilustrado (LINDEN, 2011b) delineia os seguintes 

aspectos a se observar durante uma leitura crítica dessa tessitura híbrida efetivada: 

questões conceituais acerca do livro ilustrado – no entanto, ainda que se discuta de 

maneira profícua sobre esse objeto cultural ser ou não um gênero literário, a 

compreensão de elementos referentes às materialidades físicas e ao formato do 

códex segue atrelada à de paratexto; páginas e espaços do livro – são abordados 

aspectos formais, de mensagens significantes potenciais e diretamente ligados à 

objetualidade, à presença física do livro nas mãos do Leitor, mas que não chegam a 

entrar em discussão por serem entendidos como elementos paratextuais, cujo lugar 

se situa “em torno do texto” (GENETTE, 2009, p. 12)25, como partes de um suporte 

	
25 É válido apontar que esse reforço à compreensão de elementos físicos e objetuais do livro como 
paratextos, tanto por Nikolajeva quanto por Linden, reflete uma outra compreensão de Genette, a de 
arquitextualidade, que muito diz sobre esse colocar uma obra dentro de uma moldura, sobre guiar o 
Leitor à leitura dessa obra tal qual ela foi categorizada – por exemplo, “Literatura Infantil”, “Livro Infantil”, 
“Livro Ilustrado” etc. Nas palavras de Genette (2010, p. 22): “[...] o domínio arquitextual de uma obra é 
frequentemente declarado por meio de índices paratextuais; esses mesmos índices são amostras do 
metatexto (‘este livro é um romance’), e o paratexto, prefacial ou outro, contém muitas outras formas 
de comentário [...].” Uma clara centralidade de “texto” em sua semântica de linguagem verbal. 
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para a trama de palavras e imagens, assim como a montagem26  que ocorre na 

sequência de uma página à outra, na sua junção; por fim, textos e imagens – outro 

momento em que o texto-base de Linden amplia a reflexão teórica acerca do livro 

ilustrado infantil, uma vez que ela delimita em dois momentos distintos, ainda que 

concomitantes, a análise da relação palavra-imagem: em aspectos formais/sintáticos 

e em aspectos narrativos/semânticos. 

Nesse último tópico, a crítica francesa dedica uma breve reflexão acerca do 

“uso do suporte” (LINDEN, 2011b, p. 114-117), momento no qual, ainda que lançando 

luz no objeto, reforça o que Nodelman já havia pontuado sobre o formato, o tamanho 

e o tipo de papel estarem a serviço do mostrar do texto visual – silenciando, mais uma 

vez, a textualidade objetual. Por outro lado, Linden enfatiza a importância do virar de 

página (cf. BADER, 1976) na composição temporal da narrativa juntamente ao 

movimento durativo no tempo de leitura. Há uma noção de corpo-a-corpo se fazendo 

presente, porém, esse sujeito ainda é voz passiva na sua relação dinâmica com o 

objeto livro – voz esta feita ausência. Isto nos leva a considerar que um bom exercício 

possível seria transformar a noção de paratexto que Linden postula acerca dos 

elementos objetuais do livro ilustrado e observar como as demais noções ligadas à 

relação palavra-imagem, em sua disposição nas superfícies das páginas duplas e 

justapostas, vão sendo ressignificadas pela pluralidade de vozes e perspectivas que 

viriam dessas mutações de posição que o próprio códex demanda de quem o 

manuseia. Exercício arriscado, mas que, na visão da crítica francesa, faz parte do 

trabalho do crítico literário, ou seja, um trabalho de “correr riscos” por “avançar em 

terras insuficientemente exploradas pela crítica.” (LINDEN, 2015, p. 36, tradução 

nossa27). 

Apesar do desvio espaço-temporal percorrido junto às pesquisas em língua 

francesa, o contínuo avançar nas teorias acerca do livro ilustrado infantil se faz forte 

nos estudos em língua inglesa. E é nessa progressão que chegamos ao texto-base 

de David Lewis, Reading contemporary picturebooks: Picturing text, publicado em 

	
26 Utilizado aqui por Linden (2011b), o termo “montagem”, na constituição da sequência narrativa numa 
mesma página e entre uma página e outra, já está presente em Nodelman (1988, p. 179, tradução 
nossa), ao referenciar o teórico do cinema André Bazin, quando declara que “ao justapor uma série de 
imagens a fim de sugerir a sequência de uma história, os artistas dos livros ilustrados agem de maneira 
semelhante aos cineastas”, uma vez que é a montagem que cria essa sensação de sequencialidade 
na justaposição de imagens. 
27 No original: “prendre le risque d’avancer sur un terrain insuffisamment défriché par la critique.” 
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2001. As pesquisas desse crítico britânico sobre os livros ilustrados, de forte cunho 

histórico a princípio, foram ganhando um viés mais filosófico à medida que ele ia se 

aprofundando nas especificidades do que se vem postulando como postmodern 

picturebook 28  – tornando-se, assim, um dos primeiros críticos a apontar 

características próprias à dita pós-modernidade que se faziam, não apenas presentes, 

como também, constituintes dessas obras em final do século XX. 

Ao refletirmos sobre esse objeto cultural nas falas anteriores – de Nodelman, 

Nikolajeva e Linden –, o fizemos ao acompanhar uma construção que partia sempre 

das etapas recorrentes de uma metodologia bem semelhante: 1) questões referentes 

ao que seria o livro ilustrado; 2) questões aprofundadas sobre a sintaxe da linguagem 

visual e seus principais elementos explorados na composição dos textos híbridos com 

a linguagem verbal; 3) questões (em graus distintos de verticalidade) acerca do 

espaço onde essas imagens são inscritas, ou seja, os espaços da página dupla e um 

crescente reconhecimento do projeto gráfico e do livro; e 4) uma análise de forma e 

conteúdo diretamente ligada à relação palavra-imagem, posteriormente com a 

inclusão do projeto gráfico. Todavia, Lewis entende que essa perspectiva 

metodológica separa os elos basilares que tornam os livros ilustrados esses “objetos 

quasi-literários, mais próximos do que se entende por livros do que por pinturas, 

gravuras e desenhos.” (LEWIS, 2001a, p. 102, tradução nossa29). O prefixo em latim 

quasi – que emana significantes relacionados a “similar a”, “à semelhança de”, “não 

exatamente o mesmo que” etc. – coloca esse objeto em outro campo semântico para 

se pensar o livro ilustrado. O crítico britânico defende que é nessa proximidade com 

a linearidade implícita ao códex tradicional que a sequencialidade da trama entre 

palavras e imagens alcança o artístico, essa forma única resultante da fusão 

diferencial com verbal e visual. 

Lembramos que o contexto no qual Lewis se encontrava, vindo de pesquisas 

mais históricas, foi sendo afetado pelo aprofundar de suas leituras com os livros 

ilustrados e pelo enveredar na filosofia – em especial nos escritos de Ludwig 

Wittgenstein, que resultaram numa “virada na filosofia da linguagem”, com máximas 

	
28 Um título referencial para leituras específicas acerca do assunto é Postmodern Picturebooks: Play, 
parody, and self-referentiality (2008), de Lawrence R. Sipe e Sylvia Pantaleo. 
29  No original: “quasi-literary objects, more closely related to books than to paintings, prints and 
drawings.” 



	 50 

como “Não pense, veja!”. À diferença dos teóricos anteriores, o crítico britânico 

inverteu a metodologia de análise desse objeto híbrido numa tentativa de tornar sua 

compreensão mais orgânica, mais simultânea – menos segregante –, mais ecológica. 

E é nessa inversão que a obra de Lewis melhor dialoga com a teoria e a crítica literária 

em relação à educação, estabelecendo vínculos diretos com reflexões sobre a leitura 

e a recepção das obras literárias pelas crianças – vale destacar que, no lugar de trazer 

artistas para falar do seu pensamento crítico acerca do livro ilustrado, como o fez 

Linden, Lewis realizou mediações de leitura com algumas crianças para registrar e 

pensar em cima das suas reações e interpretações à proposta sensível tramada entre 

palavras e imagens nesse objeto clássico, o livro. 

A defesa do crítico britânico sobre a história do livro ilustrado é importante de 

ser retomada neste momento, pois sua obra traz à tona, no subtítulo, um ponto 

importante para as suas discussões – “Picturing text”. Em artigo publicado na época 

que finalizava seu doutoramento, Lewis já afirmava: 

[...] penso que os livros ilustrados não se submetem de pronto a uma análise 
que os constitua simplesmente como uma subcategoria dos belos livros com 
ilustração. Tanto a estética quanto a história da arte e a crítica de arte não 
conseguem apresentar uma visão totalmente convincente da gênese e do 
desenvolvimento dos livros ilustrados. (LEWIS, 1994, p. 198, tradução 
nossa30) 

Testemunhamos uma defesa que toma caminho um tanto distinto ao percorrido 

por outros nomes da crítica literária, os quais vinham se aventurando, desde a década 

de 1980, num pensar teórico sobre o livro ilustrado que recorre em peso à história e à 

crítica de arte como ferramentais possíveis. No que seria uma declarada ode à 

transdisciplinaridade, Lewis faz suas buscas, no campo das teorias da imagem, em 

referenciais distintos, mas que dialogam com o que se postulou como “virada 

pictórica”31 entre os anos 1980 e 1990, e que olham as imagens em perspectivas que 

cambiam, que mudam, que transitam da esfera do visual para a do verbal. O pós-

modernismo e a pós-modernidade também aparecem como fontes de onde ele tira 

aspectos-chave para pensar as novas proposições no campo literário, como 

indeterminação, fragmentação, decanonização, ironia, hibridização, assim como as 

	
30 No original: “[...] I consider that picture books do not readily submit to an analysis that constitutes 
them as simply a sub-category of the fine illustrated book. Aesthetics, art history and art criticism cannot 
render up a wholly convincing picture of the genesis and development of picture books.” 
31 Conceituação desenvolvida pelo teórico das artes W. J. T. Mitchell em obras como Iconology: Image, 
text, ideology (1986) e Picture Theory: Essays on verbal and visual representation (1994). 
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noções de performance e participação 32 . Nas palavras de Lewis (2001a, p. 91, 

tradução nossa33): “Quanto mais as autoridades se dissolvem e mais os autores e 

artistas anulam sua responsabilidade de levar os leitores e observadores ao sentido 

e ao significado, mais os leitores terão de escrever o texto que leem.” 

Na esteira dessa reflexão, que vai colocando em trânsito irregular as funções 

dos textos verbal e visual, mesmo das figuras de autor e Leitor, é natural vermos uma 

transformação, um novo grau de autoconsciência na compreensão já consagrada – 

por Nodelman, Nikolajeva e Linden – sobre a interdependência entre palavra e 

imagem, e chegarmos a uma interação maior do projeto gráfico – não apenas em seus 

aspectos gráficos, de suporte, mas do design. Logo, além de “quebrar fronteiras”, o 

livro ilustrado pós-moderno, segundo Lewis (2001a, p. 94-98), traz à tona aspectos 

estruturantes como excesso (ir além do lugar comum); indeterminação (dizer muito 

com pouco, mostrar presenças nas ausências); paródia (“cutucar” convenções e 

modos de se pensar um gênero) e performance – aspecto este muito importante para 

nossa reflexão acerca das materialidades no objeto livro, pois o códex começa a 

deixar de ser mero suporte de um projeto gráfico e, com a entrada do design, começa 

a ser visto em seus elementos manipuláveis. Isso acaba aproximando a visão do livro 

ilustrado infantil à visão dos jogos. 

Em escrito anterior ao texto-base aqui em discussão, Lewis (1994, p. 144, 

tradução nossa34) sugere, ao refletir sobre uma maior conexão entre livros e jogos – 

conexão esta que, por anos, foi deixada de lado por muitos críticos de Literatura 

Infantil –, a existência de “uma visão alternativa que coloca o desenvolvimento do livro 

ilustrado mais centralmente no desenvolvimento de uma série de entretenimentos 

	
32 Enquanto fenômeno histórico, a pós-modernidade se manifestou em diversas esferas da produção 
artística desde as décadas de 1960 e 1970, e, como resultado, houve um convite cada vez maior à 
entrada e participação do observador nos processos de significação das obras. Nesse sentido, Julio 
Plaza (2003, p. 19) declara: “O artista [...] e sua obra interativa só existem pela participação efetiva do 
público, o que torna a noção de ‘autor’, consequentemente, mais problemática. O estado de coisas nos 
conduz à absoluta necessidade de ‘redefinir’, também, o conceito de artista.” É nesse caminhar, onde 
o Leitor deve assumir, cada vez mais, sua autoridade como artífice na leitura da Literatura Infantil pós-
moderna, que surgem na expressão sensível elementos como a metaficção, que, quando utilizados 
para constituir os significantes num livro cujas linguagens se tramam de maneira hibridizada, acabam 
por efetuar uma verdadeira "quebra de fronteiras" (LEWIS, 1990; 2001a, p. 94) tradicionalmente 
estabelecidas. 
33  No original: “The more that authorities dissolve and the more authors and artists abrogate 
responsibility for leading readers and viewers towards sense and meaning, then the more readers have 
to write the text they read.” 
34 No original: “an alternative view that places the development of the picture book more centrally within 
the development of a range of pictorialised entertainments.” 
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pictorializados.” Logo, o lúdico na composição das regras de um jogo de tabuleiro, por 

exemplo, é equiparável ao lúdico nas regras de estruturação sintática de uma narrativa 

híbrida – o que, com o passar dos anos, desemboca na grande produção 

contemporânea de jogos (analógicos e digitais) cujos aspectos narrativos são o 

principal “gatilho” de atração e interesse para novos jogadores/usuários. Nesse 

sentido, enquanto espaço de composição de ressignificações pela autoridade do 

Leitor, o livro ilustrado “é tanto um processo quanto uma forma de texto” (LEWIS, 

2001a, p. 67, tradução nossa35). E a este processo o crítico britânico se refere 

utilizando o termo “picturing”, ou seja, “o efeito liberador e libertador que as imagens 

têm nas palavras” (ibidem, p. 67-68, tradução nossa 36 ), resultando em maior 

flexibilidade e complexidade na interação de palavra, imagem e, por consequência, 

design – aspectos essenciais à leitura ecológica, que acontece no espaço-tempo em 

que o livro ilustrado é visto, compreendido enquanto um ecossistema, composto por 

unidades menores de significação (as páginas duplas como meio ambiente) dentro de 

um todo significante maior37. 

Nas palavras do crítico britânico: “Em termos ecológicos, o texto – uma 

combinação específica de palavras e imagens particulares – só pode funcionar, só 

pode ‘viver’ num contexto de apoio da atenção ativa e engajada de um leitor” (LEWIS, 

2001a, p. 58, tradução nossa38), o qual irá atentar para especificidades da interação 

não só de palavra-imagem e imagem-palavra, como também dará atenção a aspectos 

advindos de uma criação de design em interação com textos verbal e visual em 

ressignificação. Salientamos que o texto-base de Lewis não chega a estabelecer, de 

fato, a existência de uma relação triádica na interação entre palavra-imagem-design, 

entendendo a importância dessa interação no grau de paralelismos, que acontecem 

em conjunto. No entanto, assim como em Nodelman, Nikolajeva e Linden, o projeto 

gráfico – ainda que reconhecido em níveis sintáticos – é visto como “meio ambiente” 

para o acontecer do texto entre palavras e imagens, que são representados 

	
35 No original: “as much a process as it is a form of text.” 
36 No original: “the loosening and liberating effect that pictures have upon words”. 
37  Um estudo mais aprofundado sobre a compreensão de ecologia do livro ilustrado pode ser 
encontrado na dissertação de mestrado da artista-pesquisadora Aline Abreu, intitulada O texto potencial 
no sistema ecológico do livro ilustrado infantil: Palavra-imagem-design (2013). 
38 No original: “In ecological terms, the text - a specific combination of particulars words and pictures - 
can only function, can only 'live' in the supporting context of a reader's engaged and active attention.” 
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“topologicamente – isto é, na sequência correta 39  – mas não topograficamente.” 

(LEWIS, 2001a, p. 152, tradução nossa40, grifos do autor) Nesse sentido, cabe ao 

Leitor a autoridade de colocar esse ecossistema em ação, em “vida”, virtualmente. 

Vemos, com isso, o deslocamento de um olhar crítico ao artístico à recepção do texto 

– o que não deixa de ser importante, mas que, em nossa perspectiva, é um recuo no 

avanço que Lewis vinha promovendo em seu texto-base. Podemos, ao menos, afirmar 

que há um reconhecimento maior nos aspectos físicos, objetuais do códex no 

processo vivo do “picturing text”, enquanto material passível de manipulação pelo 

Leitor, em interação com esse objeto. 

Ainda que tenha sido publicado anteriormente ao texto-base de Linden, o texto-

base de Lewis aponta um avanço significativo na reflexão crítico-teórica em curso por 

inserir noções como a de interanimação entre linguagens – entre si – e a interação 

destas com o Leitor. Porém, o crítico britânico “quasi-alcança o artístico”:  

As imagens operam de um modo diferente e quando palavras e imagens são 
postas juntas em livros ilustrados, esta diferença pode fazer toda a diferença. 
E ignorar essa diferença pode levar o crítico e o analista mais desavisados 
para água profundas. (LEWIS, 2001b, p. 95, tradução nossa41) 

Complementaríamos a advertência de Lewis ao indagar: por quais correntezas 

dessas águas profundas o crítico seria levado ao ignorar aspectos objetuais do livro 

quando esses estão dados topograficamente? De todo modo, se uma maior 

autonomia do Leitor vinha sendo anunciada pelos críticos da Literatura Infantil, a 

cronologia prevista para esse sujeito estava, paralelamente, sendo questionada por 

parte deles42. E o nome da canadense Sandra L. Beckett surge como um avançar 

ainda maior e complexo no terreno que estamos aqui pavimentando – de uma crítica 

da Literatura Infantil que vem se desdobrando em cima do livro ilustrado enquanto 

objeto de pesquisa teórica e pragmática há mais de 30 anos, desenvolvendo linhas 

	
39 Ao defender a análise topológica do livro ilustrado, Lewis opera seguindo a arquitextualidade do texto 
ali inscrito, e sabemos que o livro sobre o qual lançamos luz, apontado como “difícil”, demanda um 
esforço de interpretação outro do Leitor, de uma análise topográfica tão minuciosa quanto a topológica, 
e é por essa razão que optamos por não fazer uso da “literatura ergódica”, defendida por Espen J. 
Aarseth em Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature (1997), uma vez que esta perspectiva, 
também, segue uma análise topológica. 
40 No original: “topologically – that is, in the correct sequence – but not topographically.” 
41  No original: “Pictures do things differently and when words and pictures are put together in 
picturebooks that difference can make all the difference. And ignoring the difference can lead the unwary 
critic and analyst into deep water.” 
42 Especialmente Nodelman, que lançou The hidden adult: Defining children’s literature (2008) como 
um aprofundar teórico desse assunto, o qual ele já vinha perseguindo em seus estudos anteriores, 
sobre a dupla audiência prevista ao que se compreende por “livro infantil”. 
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de raciocínio acerca da composição entre linguagens verbal e visual, por vezes 

apontando para a importância do projeto gráfico, outras para o design, porém, todos 

entendendo o objeto livro enquanto suporte de mostragem para a tessitura entre 

palavras e imagens. E Beckett aparece, na virada dos anos 1990 e 2000, com uma 

pesquisa que coloca em suspenso as definições que vinham sufocando o artístico, em 

estudos que colocam em dúvida certas taxonomias e conceitos, bem como apontam 

para um “quebrar outras fronteiras” do que se entende por livro infantil e pelo Leitor 

implícito desse objeto cultural.  

Com uma atenção recorrente ao objeto livro em suas leituras críticas, deixando 

a desejar nos aspectos de um referencial teórico mais tangível, Beckett propõe 

reflexões que caminham lado-a-lado à produção contemporânea – ela traz, inclusive, 

muitas citações de artistas que produzem esta arte literária em códex. Em seus 

escritos, podemos encontrar declarações como: 

Muitos livros-imagem e livros de artista são trabalhos altamente inovadores, 
que desafiam limites e colocam em impasse definições atuais acerca dos 
livros ilustrados, às vezes até do livro em si. Para estes artistas, o livro não é 
apenas um recipiente para palavras e imagens, mas um objeto tridimensional 
cujos elementos podem contribuir para a narrativa. Suas explorações do livro 
como um objeto são refletidas nos títulos e subtítulos de muitos dos seus 
trabalhos. (BECKETT, 2014, p. 65, tradução nossa43) 

Após passarmos pelo pensamento de Lewis e sua concepção do livro ilustrado 

como um objeto quasi-literário, é reconfortante encontrar na crítica canadense a 

seguinte defesa: “Estes ‘livros’ extraordinários apresentam novos formatos para o 

livro, bem como novas formas de lê-lo.” (BECKETT, 2014, p. 66, tradução nossa44). 

Testemunhamos uma abordagem que, por fim, vê o livro enquanto objeto cujas 

significações possíveis englobam suas textualidades materiais físicas, seus 

elementos objetuais. No entanto, aproximar o livro ilustrado infantil do raio que cobre 

a produção artística mais visual – como as artes plásticas e escultóricas – não é 

abordagem nova45. Beckett se diferencia ao localizar esse objeto na polissemia que 

	
43 No original: “Many wordless picturebooks and artists’ books are highly innovative works that defy 
boundaries and challenge current definitions of the picturebook, sometimes even of the book itself. For 
these artists, the book is not merely a container for text and images, but a three-dimensional object 
whose every element can contribute to the narrative. Their explorations of the book as an object are 
reflected in the titles and subtitles of many of their works.” 
44 No original: “These extraordinary ‘books’ present new structural formats for the book as well as new 
ways of reading it.” 
45 Caso do artigo “Picture books as portable art galleries”, publicado no periódico Art Education (1993, 
v. 46, n. 2, p. 34-50), de Judith V. Lechner. 
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ele traz em si, uma vez que as aproximações anteriores inferiam sempre algum ponto 

de utilização nas semelhanças desses campos. Não teríamos como dissociar a 

transformação de forma e conteúdo nos livros ilustrados e a produção dos livros de 

artista, como a crítica canadense postula, uma vez que ambas as ações resultam do 

explorar cada vez maior de linguagens – iniciado na década de 1950, com a 

culminância da arte concreta, e explodindo nos anos 1960 e 1970, com o desabrochar 

da arte objetual e da arte conceitual, respectivamente46. 

E Beckett não está sozinha em suas hipóteses de pesquisa. Além de nosso 

próprio trabalho, ora em curso, Carole Scott (2014, p. 39, tradução nossa47) pontua: 

Artistas do livro, ao procurarem novas formas de comunicação estética, 
deram destaque à estrutura e ao formato dos livros, e sua ênfase no visual 
nos alerta para as suas semelhanças com as abordagens e técnicas dos 
produtores de livros ilustrados. 

Apesar dessa ênfase no “visual”, a crítica norte-americana complementa: 

Em ambos os casos, o conceito de livro em si impulsiona a imaginação e, em 
ambos os casos, a interrogação acerca do formato do livro, ao comunicar 
ideias, emoções e maneiras de ver, leva à quebra de fronteiras estabelecidas 
e impele os criadores à experimentação e uma nova visão estética. (SCOTT, 
2014, p. 50, tradução nossa48) 

Uma nova visão estética não deixa de refletir sobre um rastro deixado pelas 

formas da arte em seu afetar determinante os meios de perceber o mundo. E confluir 

os caminhos desses livros (ilustrados e de artista), num aproximar afastando, num 

assemelhar diferenciando, é ponto nevrálgico para materializar o borrar das fronteiras 

entre os direcionamentos “para crianças” e “para adultos”, uma vez que o que está em 

discussão é a qualidade estética. Acima de qualquer discussão sobre faixas etárias, 

o foco de interesses “cross over” se firma entre as figuras do autor e do Leitor. Como 

mencionado anteriormente, essa discussão já vinha acontecendo tanto por outros 

críticos quanto pelos diversos estudos publicados por Beckett, que afirma: 

	
46 Uma reflexão interessante sobre essas gradações na aproximação entre o corpo da arte e o corpo 
do observador por ser desfrutada na leitura de Del arte objetual al arte de concepto (1994), antologia 
de escritos de Simón Marchán Fiz. 
47 No original: “Book artists, looking for new forms of aesthetic communication, have foregrounded 
books’ structure and format, and their emphasis on the visual alerts us to their similarities to the 
approaches and techniques of picturebook makers.” 
48 No original: “In both cases the concept of the book itself drives imagination, and in both of them this 
interrogation of the book’s format as it communicates ideas, emotions, and ways of seeing leads to 
breaking established boundaries, and impels the creators to experimentation and new aesthetic vision.” 
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Mais do que qualquer outro gênero, o livro ilustrado indica que a idade não é 
mais uma categoria determinante da literatura. Por diversas décadas, muitos 
criadores recusaram as categorias por idade, comumente muito específicas 
aos editores. Recentemente, os próprios editores começaram a criar 
coleções para os leitores de todas as idades. Escritores e ilustradores dos 
livros ilustrados contemporâneos colocam em cheque as convenções, os 
códigos e as normas que tradicionalmente regem o gênero. Hoje, as 
inovações gráficas e o diálogo, muitas vezes, complexo entre palavra e 
imagem apresentam múltiplos níveis de sentidos e convidam a leituras em 
diferentes níveis por leitores de todas as idades. (BECKETT, 2008, s.p. 
tradução nossa49) 

Até que esse diálogo sofre uma nova mutação e se torna ainda mais complexo: 

com a entrada de elementos que compõem o texto objetual no códex. Mas frisamos 

que esse movimento transformativo da arte não é recente nem novo. Falamos aqui de 

um materialismo que acende novos holofotes sobre antigas experimentações com as 

noções e tecnologias atuais. Nas palavras da crítica canadense: “O crescente 

interesse de pintores, escultores, fotógrafos e outros artistas nos livros infantis no 

início do século XX levou à criação de alguns livros ilustrados muito inovadores.” 

(BECKETT, 2015, p. 218, tradução nossa50). Cabe pontuar, nesse sentido, que já 

circulavam exemplares de livros, ditos, “interativos” entre os séculos XVII e XIX (cf. 

REID-WALSH, 2018), dadas suas devidas limitações de materialidades físicas 

manipuláveis e de autoconsciência nessa expressão do sensível enquanto 

enunciação ou mero adorno com função mais lúdica do que artística. 

Após um longo estudo sobre a literatura e o fenômeno crossover (cf. BECKETT 

1996; 2011b), Beckett publica seu texto-base, Crossover picturebooks: A genre for all 

ages, em 2012, como uma proposta distinta e complementar às pesquisas de outros 

críticos literários focados nos estudos do livro ilustrado infantil. Partindo da 

compreensão de que os livros ilustrados são livros que dispensam o rótulo “infantil” 

em nome de um entendimento “para todas as idades”, a crítica canadense estruturou 

sua proposta reunindo tópicos de interesse para leitores de qualquer idade: livros de 

artista; livros-imagem; livros ilustrados com alusões às belas artes; livros ilustrados de 

	
49  No original: “Plus que tout autre genre, l’album indique que l’âge n’est plus une catégorie 
déterminante de la littérature. Depuis plusieurs décennies, de nombreux créateurs d’albums refusent 
les catégories d’âge souvent très précises des éditeurs. Récemment, les éditeurs eux-mêmes 
commencent à créer des collections pour les lecteurs de tout âge. Les auteurs et illustrateurs d’albums 
contemporains remettent en question les conventions, les codes et les normes qui ont traditionnellement 
régi le genre. Aujourd’hui, les innovations graphiques et le dialogue souvent complexe entre texte et 
image présentent de multiples niveaux de sens et invitent à des lectures à des niveaux différents par 
des lecteurs de tout âge.” 
50 No original: “The growing interest of painters, sculptors, photographers, and other artists in children’s 
books in the early twentieth century led to the creation of some very innovative picturebooks.” 
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temáticas intergeracionais; livros ilustrados de celebridades; e o livro ilustrado como 

o último gênero crossover possível. 

Não muito diferente dos críticos sobre os quais nos debruçamos anteriormente, 

Beckett também estruturou seu apanhado de mostragem e análise partindo de 

estudos consagrados nas teorias das artes e da literatura, trazendo luz para 

discussões acerca dos paratextos – quando reflete sobre os títulos em livros-imagem 

– e da paródia – ao se referir às formas por meio das quais a arte da pintura se 

transforma ao entrar nos livros ilustrados enquanto textualidade visual (ora como uma 

deformação lúdica, ora como uma transposição burlesca, ora como uma imitação 

satírica de um estilo) –, características estas que são partilhadas por quase todas as 

formas de arte na pós-modernidade. Quanto ao referencial das artes do livro, novidade 

trazida aos escritos teóricos da Literatura Infantil de maneira ainda bastante contida 

na década de 2010 51 , a crítica canadense optou por uma metodologia mais 

bibliográfica e colecionista, com foco em alguns poucos temas gerais acerca do objeto 

analisado. Além disso, o volumoso apanhado de títulos, especialmente europeus, que 

Beckett traz ao seu texto-base acaba por impedir um maior aprofundar no diálogo 

“cross over” entre os livros de artista, os livros-imagem, os livros que fazem alusão às 

belas artes, os livros de celebridades e o livro ilustrado. Os apontamentos acerca de 

obras marcantes na história da Literatura Infantil francesa – como os livros produzidos 

pelos artistas visuais Anne Brouillard, Dorte Karrebaek, Claude Ponti e Christian Bruel 

– ficam horizontalizados, perdendo em verticalidade teórica da parte de Beckett, ao 

passo que ganha em perspectivas críticas com as citações de artistas e produtores 

de livros refletindo sobre aspectos do projeto gráfico e de como esse experimentar de 

linguagens é uma arte para qualquer idade, o que reforça o discurso defendido pela 

crítica canadense – e o nosso próprio, como será desenvolvido mais adiante. 

Fazendo uso dos postulados teóricos de Nodelman, Nikolajeva, Linden e Lewis, 

tanto no que tange os elementos sintáticos quanto semânticos da relação palavra-

imagem, Beckett, em suas breves análises do artístico, devolve ao Leitor um olhar 

preliminar sobre como essas linguagens poderiam ser lidas se a crítica reconhecesse 

esse “cross over” entre os livros ilustrados e os livros de artista – sendo que muitos 

	
51 Caso de “All this book is about books: Picturebooks, culture, and metaliterary awareness”, capítulo 
de Evelyn Arizpe publicado em New directions in picturebook research (2010, p. 69-82), coletânea 
editada por Teresa Colomer, Bettina Kümmerling-Meibauer e Cecilia Silva-Díaz. 
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livros ilustrados, e mesmo aqueles que não se encaixam exatamente nesse conceito, 

como os que compõem nosso corpus, são produções de artistas que olharam 

sensivelmente para o projeto gráfico num trabalho de design que inclui palavra, 

imagem e o objeto livro. A crítica canadense pontua: “De fato, alguns dos livros de 

artistas mais inovadores são destinados aos jovens leitores. Infelizmente, eles são, 

em sua maior parte, pouco conhecidos, inatingíveis e ignorados pelos críticos.” 

(BECKETT, 2012, s.p., tradução nossa52). E aqui cabe retomar o que já mencionamos: 

são “livros difíceis”, que demandam do Leitor uma análise topográfica. 

Em alguns breves momentos de iluminação teórica mais demorada, Beckett 

consegue convergir seus temas crossover quando afirma: 

Tem sido sugerido que as alusões às artes visuais em livros ilustrados 
dirigem-se aos adultos que mediam os livros infantis, incluindo pais, 
bibliotecários e educadores. Alguns críticos acham que estes recursos se 
dirigem a um público de elite cuja opinião tenha seu peso, notadamente 
críticos e resenhistas, na esperança de ganhar aclamação pelo circuito do 
livro infantil. (BECKETT, 2012, s.p., tradução nossa53) 

Ao criticar a própria crítica literária por seu comportamento diante desse livro 

diferenciado, que sai das “caixas” conceituais estabelecidas, Beckett expande a 

discussão teórica que estamos construindo e defendendo. Nesse sentido, para fins do 

presente momento em nosso trabalho, optamos por focar no segundo capítulo do 

texto-base da crítica canadense, intitulado “Artists’ Books”. Após desenvolver uma 

mostragem rica de exemplos sobre o histórico dos primeiros experimentos no início 

do século XX, passando, na sequência, pelos livros-objeto, livros-brinquedo, livros-

escultura e outras tipologias que exploram as possibilidades visuais e interativas, 

como obras “quebradoras de novas fronteiras”, Beckett reserva dois parágrafos para 

falar de objetos-livro – “object-books” –, sem os conceituar, mas apontando os 

mesmos como uma das formas resultantes potenciais desse experimentalismo 

artístico com o códex. Ela coloca: 

Muitos desses trabalhos inovadores questionam a forma convencional do 
códex, que dita páginas de tamanho padrão encadernadas numa sequência 
rígida. Experimentações inovadoras com o formato e o design resultaram em 
livros que também são objetos de arte, sendo, por vezes, chamados de 

	
52 No original: “In fact, some of the most innovative artists’ books are intended for young readers. 
Unfortunately, they are, for the most part, not well-known, unobtainable, and overlooked by critics.” 
53 No original: “It has been suggested that allusions to the visual arts in picturebooks address the adults 
who mediate children’s books, including parents, librarians, and educators. Some critics feel that they 
are directed at an elite audience whose opinion carries weight, notably reviewers and critics, in the hope 
of winning acclaim from the children’s book establishment.” 
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“objetos-livro” ou “livros-objeto”, sendo este último termo preferível, uma vez 
que essas obras permanecem, acima de tudo, como livros. (BECKETT, 2012, 
s.p., tradução nossa54, grifo nosso) 

Este último trecho de Beckett é muito importante e devemos mantê-lo em nosso 

horizonte ao longo deste trabalho, pois, aqui, encontramos um dos primeiros indícios 

para uma diferenciação possível entre objeto-livro e livro-objeto – uma das hipóteses 

de nossa pesquisa e cuja conceituação intentamos buscar em nossas considerações 

finais. A crítica canadense continua: 

Artistas também experimentaram os livros como objetos espaciais de 
grandes dimensões, os quais são aqui categorizados como objeto-livro e não 
como livro-objeto. Alguns desses objetos-livro até se tornam espaços para 
ler, brincar e performar. Estes livros de artista são, a um só tempo, um livro, 
um jogo e um objeto para uso. (BECKETT, 2012, s.p., tradução nossa55, grifos 
nossos) 

Beckett entende o objeto-livro como um livro de artista e, dentro da discussão 

que ela levanta em seu texto-base, um livro crossover, que pode ser também um livro 

ilustrado. Nesse sentido, é interessante lançar luz sobre o fato de a crítica canadense 

exemplificar obras que ela compreende enquanto objeto-livro com títulos produzidos 

por nomes como Bruno Munari, Enzo Mari e, mais uma vez justificando a seleção do 

corpus de nosso trabalho, Katsumi Komagata – ainda que ela sequer mencione nosso 

objeto-livro A Cloud (2007). 

Toda a discussão que cruza os artistas do livro com os artistas da palavra e da 

imagem é rica em exemplos históricos e de cunho quase catalográfico, porém, 

sentimos que falta ferramental teórico para uma análise que aprofunde todo o legado 

já postulado por Nodelman, Nikolajeva, Linden e Lewis. Com Beckett, além de um 

alinhamento e aproximação de interesses e perspectivas críticas, encontramos um 

texto-base que dá alicerce extra à nossa proposta de reflexão crítica e teórica. Além 

de colocar em tramas que se cruzam os livros de artista e os livros ilustrados, ainda 

mencionando a existência de um objeto-livro, a crítica canadense coloca em cheque 

o público-alvo uno desse tipo de produção, que alcança todas as idades, 

	
54 No original: “Many of these innovative works question the conventional codex form, which dictates 
standard-size pages bound in a rigid sequence. Innovative experimentation with format and design has 
resulted in books that are also art objects and are sometimes referred to as ‘object-books’ or ‘book-
objects,’ the latter term being preferable since they remain first and foremost books.” 
55 No original: “Artists have also experimented with books as spatial objects of very large dimensions, 
which are categorized here as object-books rather that book-objects. Some object-books even become 
spaces in which to read, play, or perform. These artists’ books are at once a book, a game, and an 
object to use.” 
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independente de seus contextos e históricos com as artes e outros referenciais 

culturais – que alguns críticos acreditam ser essenciais à compreensão das 

intertextualidades propostas. 

Uma vez que Beckett nos diz mostrando sua leitura sensível de todos esses 

aspectos referentes ao livro ilustrado crossover, mas não nos fornece outros 

ferramentais teóricos que não os já visitados e expostos anteriormente – em 

Nodelman, em Nikolajeva, em Linden e em Lewis –, sua contribuição maior, em nosso 

trabalho, está exatamente nesse cruzamento de temas que pensam a forma e o 

conteúdo do objeto livro dentro de uma produção que, por questões editoriais e 

mercadológicas, ganha o rótulo de Literatura Infantil, mas que, na essência, é arte 

para todas as idades. São livros, de fato, de artistas da visualidade – seja ela da 

palavra, da imagem, do objeto. Ou como diria a crítica canadense: “[...] os livros de 

artista constituem uma das áreas mais influentes e excitantes da literatura crossover.” 

(BECKETT, 2012, s.p., tradução nossa56). 

Nesse sentido, como um expandir das ideias e abrir espaços para as reflexões 

que embasam o próximo capítulo, além de aprofundar o que colocamos até agora, 

trazemos o que Johanna Drucker (1988, p. 37, tradução nossa57) reivindica acerca do 

livro ser visto como um objeto artístico: “Como prática estética, a produção de livros 

levanta a questão de como o livro pode ser definido enquanto uma forma de arte, de 

um modo que o diferencie de ser simplesmente um objeto artisticamente trabalhado.” 

Logo, ficar diante de um códex pensado em sua objetualidade significante, enquanto 

críticos literários, é perguntar para o artístico da palavra, da imagem, do objeto, como 

suas formas foram pensadas e desenhadas, como suas estruturas foram armadas e 

cruzadas, como suas tramas para o Ler foram incorporadas. Para além de uma 

análise que veja esse ecossistema em devir de ganhar vida, mais próximo ao artístico 

seria compreender os modos como essas linguagens vivas estão codificadas de modo 

a dar vida e receber de volta essa energética, numa relação corporificada com o 

sujeito que com elas interage. 

 
 

	
56 No original: “[...] artists’ books constitute one of the most influential and exciting areas of crossover 
literature.” 
57 No original: “As aesthetic practice, the production of books raises the question of how the book might 
be defined as an art form in a way which differentiates it from being simply an artfully crafted object.” 
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[...] 

Diante de seu livro ilustrado, a criança 
coloca em prática a arte dos taoistas 
consumados: vence a parede ilusória da 
superfície e, esgueirando-se por entre 
tecidos e bastidores coloridos, adentra um 
palco onde vive o conto maravilhoso. 

[...] 

Nesse mundo permeável, adornado de 
cores, em que a cada passo as coisas 
mudam de lugar, a criança é recebida como 
participante. Fantasiada com todas as cores 
que capta lendo e contemplando, a criança 
se vê em meio a uma mascarada e participa 
dela. 

[...] 

 

[Walter Benjamin, “Visão do livro infantil (1926)”. 
In: Reflexões sobre a criança, o brinquedo 

e a educação, 2002, p. 69-70] 

 
 

Imagem de divulgação para o lançamento da coletânea de ensaios Book Presence 
in a Digital Age (2018), organizada pelos professores Kiene Brillenburg Wurth, Kári 
Driscoll e Jessica Pressman e publicado pela editora Bloomsbury, presente na 
postagem intitulada “Book Presence in a Digital Age”, no portal de notícias da 
Utrecht University, Holanda, em 10/09/2018. 
Disponível em: <https://www.uu.nl/en/news/book-presence-in-a-digital-age>   
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CAPÍTULO 2 – OBJETUALIDADE COMO LINGUAGEM 
– Do livro-objeto às materialidades probabilísticas no objeto livro 
 

A dobradura (a dobra) que caracteriza alguns dos livros-objeto coloca em 
cheque a forma e o modo de ler – para o que Mallarmé já chamava a atenção 
em fins do século XIX, e que Blanchot estenderá. Simultaneísmo, 
paralelismo, fricções, sobreposição, justaposição, espacialidades outras 
caracterizam essas dobras das novas formas, dos objetos-livro. Curto-circuito 
da representação do espaço do livro, onde as fronteiras se dissipam, se 
indeterminam e as artes se atritam, fazendo desaparecer o dentro e o fora, 
ampliando-se o conceito e os sentidos do corpo-livro, e toda a sua memória. 

[Vera Casa Nova, “Livro-objeto: o diálogo das artes”. 
In: Fricções: Traço, olho e letra, 2008, p. 135] 

 

No presente capítulo, intentamos, num primeiro momento, estabelecer as 

diferenças naquilo que se assemelha entre os conceitos de livro-objeto defendidos 

nas Artes Visuais e na Literatura Infantil, desde a segunda metade do século XX, cujas 

consequentes indefinições culminam no que se compreende por uma “virada material” 

testemunhada nos Estudos Literários destas duas primeiras décadas do século XXI, 

num diálogo cada vez mais aprofundado e liminar entre Literatura e outras Artes e 

Mídias; num segundo momento, imersos nas remidiações do objeto livro na Literatura, 

próprias ao paradigma dos Novos Materialismos, elencar aspectos objetuais do códex 

que demandam significações enquanto linguagem, não apenas como paratextos; e, 

num terceiro momento, partindo da hipótese de Johanna Drucker sobre as 

“materialidades probabilísticas”, bem como da concepção de Lars Elleström sobre 

“produtos de mídia”, apontar caminhos possíveis para uma abordagem crítica neo-

materialista do objeto livro na Literatura Infantil contemporânea que revise o Ler esses 

“eventos” intermidiais corporificados na “objetualidade” do códex enquanto fenômeno 

potencial a experiências de linguagem, transpondo limiares acerca do que seja o livro 

e desdobrando em reflexões crítico-estéticas pertinentes à hibridez e mestiçagem 

características da produção editorial direcionada à infância hoje. 
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2.1 O livro-objeto nas Artes Visuais e na Literatura InfantiI 
 

Os estudos crítico-literários com foco na estrutura sintática do livro como objeto 

têm um corpus inicial na dialética operacionalizada por Stéphane Mallarmé em seu 

poema Um lance de dados jamais abolirá o acaso – à priori, lançado como poema-

objeto num periódico, em 1897, e à posteriori, lançado como poema-livro, em 1914. O 

formato tradicional do códex – a saber, uma folha dobrada ao meio que, costurada 

com outras, forma um caderno que, reunido com outros, forma um livro – é peça-

chave para a elaboração criativa que o poeta francês tinha em mente, uma vez que 

ele, segundo Agamben (2018, p. 126), “convencido de que ‘o mundo existe somente 

para redundar em livro’, perseguiu por toda a vida o projeto de um livro absoluto.” 

Quando o formato do livro – esse objeto compreendido até o final do século XIX 

como suporte de inscrições – afeta a composição de forma e conteúdo daquilo que é 

inscrito em suas páginas internas, testemunhamos o índice de que algo está em 

mutação, em transformação frente aos seus usos tradicionais. No caso de Mallarmé, 

é central que a legibilidade do texto verbal esteja aberta à multiplicidade proposta na 

dialética da dobra, tal como defende Melot (2012, p. 51-53), ou seja, que se leia o 

poema linearmente – numa única página, de cima para baixo, da esquerda para a 

direita, e daí para a próxima página, em sua temporalidade – e, ao mesmo tempo, 

seja possível realizar a leitura circular dessa escritura – de uma página à outra, 

evidenciando e escondendo a dobra de encadernação do livro, sua margem central, 

no ir e vir de frases e palavras, na sensação dos espaços em branco de uma página 

frente à outra, em sua espacialidade. A obra mallarmeana funda a página dupla nos 

Estudos Literários “adultos”, ou “senis”, como diria Peter Hunt (2010, p. 75-101), pois 

a página dupla já tinha seu lugar reservado à exploração de textos visuais, por artistas 

como o britânico Randolph Caldecott, em livros infantis com ilustração desde 1860. 

Contudo, a intenção formal de Mallarmé diverge dos usos com a página dupla 

pelos ilustradores de livros infantis no século XIX. Trata-se de uma intenção de ordem 

composicional, onde o fato de uma página frente à outra ser previsto como elemento 

de sintaxe poética, uma vez que o texto verbal está diretamente ligado às 

possibilidades de ser lido tanto linearmente como circularmente, distanciando-se do 

uso tradicional do livro como mero suporte para a impressão de palavras e ilustrações. 
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Os ilustradores de livros infantis até ali, em grande parte gravadores, encaravam a 

página dupla como superfície mais ampla para uma inscrição pictórica, como tela para 

uma pintura, como folha para uma gravura, o que não deixa de ressignificar as 

relações de dominância entre palavra e imagem no livro como suporte – no lugar de 

ter reservado para a ilustração uma capitular, uma vinheta, parte de uma página ou 

uma página inteira, agora há um espaço duplo de domínio pictórico. 

As intenções formais com o livro na Literatura Infantil, enquanto proposta 

essencialmente ficcional “expandida” nas possibilidades desse suporte, fosse no 

formato do códex, fosse no uso das páginas duplas, têm seus primeiros exercícios 

profícuos com o designer estadunidense Peter Newell nas primeiras décadas do 

século XX – são exemplares os títulos The Hole Book (1908), O livro inclinado (1910) 

e O livro do foguete (1912)58, todos realizando uma fusão de textualidades (verbal, 

visual e do códex), ora nos formatos ora nos recortes de páginas. O projeto gráfico do 

livro infantil foi contemplado pensando na dialética de uma página frente à outra assim 

como de uma página anterior e/ou posterior à outra, no virar dessas folhas, criando 

uma tridimensionalidade na superfície bidimensional de uma página, de uma capa, 

pelos movimentos previstos na proposição à leitura que não se resume aos olhos do 

Leitor. Até aqui, acompanhamos os primeiros passos no caminhar de uma 

autoconsciência formal do objeto livro na arte literária, de maneira geral, paralelo ao 

estabelecer de uma arquitextualidade do livro produzido na Literatura Infantil. 

O impreciso termo livro-objeto, por sua vez, é o mais próximo daquilo que 

podemos apontar quando diante do objeto de estudo no presente trabalho, o que 

justifica sua abordagem panorâmica e terminológica neste momento. O termo aparece 

pela primeira vez na Literatura Infantil59 a partir de experimentos que o designer 

italiano Bruno Munari realiza com o códex e suas possibilidades de construção 

direcionadas ao pequeno leitor (cf. BECKETT, 2012), em processo de alfabetização e 

de exploração perceptivo-cognitiva do mundo. Tendo iniciado sua produção editorial 

em 1929, como um especialista das artes gráficas, é a partir da década de 1940 que 

Munari dedica seu olhar às materialidades possíveis de se estruturar um códex (como 

se entende o formato tradicional, encadernado, do livro) endereçado à infância. São 

	
58 Uma leitura paratextual dos livros de Peter Newell pode ser encontrada em Ramos (2019). 
59 Uma leitura histórica da polissemia de formas que abrange o livro-objeto, em sua chave semântica 
de livro-brinquedo, pode ser encontrada em Martins e Silva (2020). 
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ilustrativos dessa produção os livros em tamanhos menores sobre elementos da 

natureza, como Mondo aria acqua terra (1940); livros em tamanho padrão com passo-

a-passo para construção de objetos, como Le macchine di Munari (1942); livros com 

o uso de abas recortadas e posicionadas entre-páginas que criam um jogo de 

esconde-e-revela entre uma página e outra, como Il prestigiatore verde (1945); entre 

outros títulos informativos. Também é válido colocar alguns títulos ficcionais que 

fazem usos outros do papel para estruturar narrativas, entre folhas vegetais e recortes 

vazados atravessados por papéis industriais de alta gramatura, como é o caso de Na 

noite escura (1956) e Nella nebbia di Milano (1968). Estes são apenas alguns 

exemplos de como o designer italiano ia exercitando seu fazer com o códex para 

infância, que ele chamava “libro-oggetto” (cf. BECKETT, 2012), ainda que não 

houvesse uma elaboração conceitual bem definida sobre esse livro. 

Os primeiros exercícios, arriscados, de conceituar o livro-objeto têm seu lugar 

nas Artes Visuais durante e, mais significativamente, após a arte concreta – em 

especial, após o legado da poesia concreta, nos anos 1950, e os movimentos 

artísticos internacionais que esta fomentou ao longo das duas décadas seguintes. 

Além da revista-livro NOIGANDRES, que durou de 1952 a 196260 (cf. KHOURI, 2006) 

– expressão materializada em periódico experimental poético pelo grupo brasileiro de 

mesmo nome formado, em suma, pelos irmãos poetas-multimídia Augusto e Haroldo 

de Campos e pelo poeta-designer-multiforme Décio Pignatari –, data de 1954 a 

publicação do poema-objeto/poema-livro A Ave, do poeta brasileiro Wlademir Dias-

Pino. O códex produzido por Dias-Pino em muito estabelece semelhanças com o 

experimentalismo do designer russo El Lissítzki no início do século XX. O “conto 

suprematista” em forma de códex-periódico para crianças Pro dva kvadrata. 

Suprematicheskii skaz v 6-ti postroikakh61, de 1922, que faz uso de formas visuais 

basilares ao movimento da arte futurista (como linhas, blocos, cores, positivo-negativo 

etc.) para narrar uma história em composição no espaço da página, suprime o texto 

verbal e indicia visualmente os caminhos de leitura possíveis nessa página caso esta 

estivesse impressa com palavras. Na mesma década de 1920, Lissítzki já exercitava 

	
60 Chamamos atenção para o trabalho objetual, cinético e sinestésico da Noigandres 4, de 1958. 
61 Pode ser lido em português como “Sobre dois quadrados: Uma história suprematista sobre dois 
quadrados em seis construções”. 
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“teorizar” sobre o livro, prevendo formas desse objeto que, em sua estrita ligação com 

o texto verbal, o tornariam “a-nacional”. Nas palavras dele: 

Hoje dispomos de duas dimensões para a palavra. Enquanto som, ela é 
função do tempo, e, enquanto representação, é função do espaço. O livro 
vindouro deve abranger essas duas dimensões. É assim que se vai superar 
o automatismo do livro atual [...]. (LISSÍTZKI, [1926] 2019, p. 30) 

O livro enquanto produto cultural, entre as décadas de 1920 e 1930, reforçou 

um automatismo de seus usos ao ganhar corpo popularizado pela praticidade e custos 

de sua reprodutibilidade técnica: o formato de bolso. Sendo assim, não é estranho 

testemunhar a ascensão da forma periodística nesse período, como espaço de 

criações mais “quebradoras de fronteiras” por parte dos artistas advindos das mais 

distintas mídias (cf. ELLESTRÖM, 2017) – caso do livro de Lissítzki, na Rússia, bem 

como da miscelânea chamada “revista” do francês Georges Bataille, intitulada 

Documents, publicada entre 1929 e 1930. Além do formato maior das encadernações, 

nas revistas era possível exercitar algo já comum aos jornais: layouts que mesclavam 

palavras e imagens, bem como espaços de respiro, estruturando combinatórias 

inusitadas de poesias e sinais gráficos, prosas curtas e filosóficas avizinhadas por 

fotografias e/ou ilustrações. Entende-se, aqui, que o formato dita limiares de risco 

quando os artistas se veem diante das “limitações” desse corpo encadernado. 

Além de A Ave, Dias-Pino publicou, em 1956, o poema-objeto/poema-livro 

Sólidas, cujos recortes em negativo reaproximam os sentidos do olhar e do toque, tal 

como o faz a série de dobras visuais escultóricas da brasileira Lygia Clark, Bichos 

(1960-64). Esses recortes e dobras, linhas geométricas que embasam o caderno que 

forma livros, efetuam uma dialética no olhar daquele posicionado à sua frente, num 

espaço tátil-ótico. Nas palavras de Vera Casa Nova (2010, p. 125-126): “À medida 

que nossa atenção se desvia da forma plástica enquanto tal, nosso interesse desperta 

cada vez mais vivo para a superfície das coisas, para os corpos tais como são 

percebidos ao tocar.” No caso das obras pensadas por autores da palavra que 

reconhecem a importância da espacialidade na superfície do papel, em sua topografia, 

esse jogo fica ainda mais dinâmico por unir um ver que é olhar, que é imaginar, que é 

desejar, que é tocar, que é sentir – em suma, que é Ler. 

A virada dos anos 1960 e 1970 é crucial em nossa primeira conceituação de 

livro-objeto. Imersos numa cultura de movimentos vanguardistas cada vez mais 
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voltados para a fisicalidade das obras, para as materialidades que constituem esse 

novo objeto artístico, o crítico de arte Michael Fried publica, em 1967, o ensaio "Arte 

e objetidade” na Artforum (Estados Unidos), onde discute aspectos objetuais da arte 

minimalista; e, em 1969, o artista multimídia hispano-brasileiro Julio Plaza publica o 

artigo “El libro-objeto” na Revista de Arte (Espanha), cuja escrita se inicia ao defender: 

“de estrutura objetiva, portanto, objeto, seus problemas são de uso e pertencentes à 

idade industrial, estando ausentes os problemas de beleza, quer dizer, estéticos, que 

pertencem a uma estrutura pré-industrial e artesanal.” (PLAZA, 1969, p. 37, tradução 

nossa62). E continua: 

como todo objeto, deve ser lido nos seguintes níveis: 

sintático, semântico e pragmático 

sintático: signo-signo 

semântico: signo-referente 

pragmático: signo-usuário 

sem esquecer que as informações destes três níveis se interpenetram 
mutuamente. (PLAZA, 1969, p. 37, tradução nossa63) 

Na esteira do que afirma Plaza, a semiose de aproximações com esse objeto, 

com esta matéria tátil manipulada e tornada arte, alcança seu “ponto final” não em um 

leitor da arte literária ou em um espectador das artes visuais, mas em um usuário 

dessa nova arte objetual. A forma artística muda em si e a si, mudando também o 

sujeito que com ela se relaciona, logo, demandando ações no corpo desse sujeito que 

vão além do previsto exercício sensível e reflexivo a partir da visão e da audição64. 

Mudam as relações com os objetos artísticos, mudam as afecções e percepções 

destes, resultando em novos graus de autoconsciência sobre forma e conteúdo tanto 

por quem produz quanto por quem recebe essa produção, numa pluralidade e 

	
62 No original: “de estructura objetiva, por lo tanto objeto, sus problemas son de uso pertenecientes a 
la edad industrial están ausentes los problemas de belleza es decir estéticos, que pertenecen a una 
estructura pré-industrial y artesanal.” 
63 No original: “como todo objeto debe ser leído en los seguientes niveles: 
sintáctico, semático y pragmático 
sintáctico: signo-signo 
semántico: signo-referente 
pragmático: signo-usuário 
sin olvidar que las informaciones de estos tres niveles se interpenetran mutuamente.” 
64 Tão defendidos sentidos teóricos na tradicional filosofia da arte, ou estética, com os quais o sensível 
da arte se relacionaria exclusivamente, ficando excluídos daí o olfato, o paladar e o tato (cf. HEGEL, 
2001, p. 59-60; 2002, p. 22-24). 
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inegável multiplicidade de usos e reusos. Não há qualquer automatismo aqui, afinal, 

estamos adentrando em nova esfera semântica: a dos livros de artista. 

É válido trazer à tona que, entre 1968 e 1974, Julio Plaza lançou o livro-objeto 

Objetos (1969), de tiragem limitada, contendo 13 serigrafias em folhas de papel 

superpostas de cores primárias, recortadas e moldadas a partir do movimento de abrir 

e fechar essas folhas, explorando o recurso da dobra central, ou vinco do papel, para 

exercitar mutações visuais consequentes à manipulação, ao efetivar tatilmente esses 

objetos; e, utilizando-se deste raciocínio objetual, o também livro-objeto Poemóbiles 

(1974), cujas experimentações com a palavra ficaram sob o olhar cinético-visual do 

poeta concreto Augusto de Campos. Da experimentação com os materiais que dão 

corpo ao códex (papel, caixa que guarda as folhas vincadas, recortes escultóricos 

etc.) por Plaza ao experimentalismo com as matérias que dão corpo à palavra 

(tipografia sem serifa, espaço entre palavras, cores primárias etc.) por Campos, o 

título dessa caixa de móbiles, ou poemas-objeto, vem da união estrutural de poema e 

mobilis – do latim, reunindo “moveo” e “bilis”, que significa “apto ao movimentar”, 

“disponível à movimentação”. Este exercício de entregar ao Leitor um poema apto ao 

movimentar pelo manipular estimulado na visão e no tato em muito embasa os 

estudos não apenas nacionais, como também internacionais, para a compreensão do 

que seriam os livros de artista a partir da década de 1970. 

Segundo Plaza (1982, s.p., grifo do autor), o livro de artista é criado como um 

objeto de design, visto que o seu autor65  (um artista) se preocupa tanto com o 

“conteúdo” quanto com a “forma” e faz desta uma “forma-significante”. Já Johanna 

Drucker (1995b, p. 1-8), principal nome no campo de estudos em língua inglesa sobre 

os book artists (e expressamente influenciada pela poesia concreta brasileira e pela 

poesia experimental portuguesa), afirma que o livro de artista é a forma de arte do 

século XX por excelência, tendo passado por todos os movimentos artísticos desses 

100 anos, e cuja conceituação exata inexiste, ainda que se parta da consciência de 

que se trata de um livro criado, originalmente, como obra de arte. E é nessa 

	
65 Entendemos como válido o destaque para o uso de “autor” na polissemia que o termo carrega, 
segundo Barthes (2004, p. 57-64), quando a rejeição à biografia e às intenções de um escritor para 
determinado texto, ou “a morte do autor”, abre espaço para a pluralidade de significados que marca “o 
nascimento do leitor” – tudo isso reunido num ensaio primeiramente publicado em língua inglesa na 
revista Aspen (número 5+6), de 1967, um periódico-experimento multimídia dedicado à arte minimalista 
(cf. PLATE, 2020, p. 12-13). 
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inexistência conceitual e consensual sobre os livros de artista que encontramos a 

tentativa de Paulo Silveira (2013, p. 23-24) de conceituar o que seria o livro-objeto: 

Especificamente para a arte, o livro-objeto é uma solução inteiramente 
plástica ou uma solução gráfica funcionalizada plasticamente. Ou ainda, o 
travestir de um livro em uma unidade com valores escultóricos. Nele, o apelo 
da forma, da textura e da cor é eloquente e o principal determinante do 
processo criativo. Geralmente, não se atribui essa designação aos livros de 
artista virtuais. O livro-objeto é uma obra de origem moderna, com 
desenvolvimento e maturação nas vanguardas na primeira metade do século 
XX (experimentos tipográficos sobre suportes inesperados, trabalhos 
futuristas de lata e elaborações surrealistas, principalmente, incluindo o uso 
da encadernação como uma forma de arte e formas tridimensionais herdeiras 
ou paralelas ao poema-objeto). Geralmente avesso à comunicação, ele 
atende à contabilidade e às expectativas do mercado de arte convencional, 
representado por galeristas e instituições museológicas tradicionais. É 
historicamente anterior ao livro de artista, considerado simultaneamente 
semente e fruto (obra de arte, documento ou ambos) da arte contemporânea, 
que, por sua vez, identifica-se com o espaço da intermídia e um sempre 
crescente mercado de trocas simbólicas, com camadas alternativas de 
fruição estética e de pensamento. Entretanto, sob certas acepções, o livro-
objeto está contido no livro de artista. 

Todas estas entradas de significação para tentar conceituar o livro-objeto nas 

Artes Visuais carregam, em comum, seu direcionar representativo de um objeto 

escultórico, de extremo apelo à visão e ao tato, porém, extremamente limitado em sua 

circulação (em grande parte, realizações dos próprios artistas, por vezes 

“apadrinhados” por um editor especializado em livros de arte) e sua possibilidade de 

contato físico com o Leitor. São obras únicas e de reprodutibilidade técnica quase que 

impossível por se tratar de um trabalho manual, peça a peça, pelo artista (que podia 

vir da pintura, da escultura, da arquitetura, do design, mesmo, e em grande medida, 

da literatura), cuja acolhida e morada mais comum são expositores em museus ou 

galerias que expõem coleções de bibliófilos – segundo Drucker (1995b, p. 93-105), 

são objetos auráticos e fetichizados66. Em certa medida, esse caráter de escultura e 

	
66 É a partir desta concepção do livro como objeto aurático e fetichizado que identificamos, como uma 
tendência nos romances “senis” publicados desde 2000, a estética do bookishness, postulada por 
Jessica Pressman (2009, p. 465, tradução nossa) como “uma estratégia literária emergente que dialoga 
com o nosso momento cultural”, isto é, de ameaça ao livro impresso pelas tecnologias digitais. 
Ressaltamos que essa estética não está focada exclusivamente num fetiche pelos textos experimentais 
ou pelo livro como objeto encadernado para leitura, mas que proporciona um espaço para reflexão 
crítica sobre o próprio códex. Tal enfoque na forma do livro e na estética que ele promove “não é apenas 
outra forma de reflexibilidade pós-moderna na qual o autor brinca com o leitor em um processo de 
camadas de simulacro. Há um tom e uma ambição decisivamente diferentes em operação nos 
romances de nosso momento.” (PRESSMAN, 2009, p. 466, tradução nossa). Falamos aqui do livro em 
amplos aspectos, em especial, do livro literário, em seus diálogos com as demais expressões artísticas 
que se utilizam do códex como forma composicional de suas mensagens sensíveis, “uma mídia que 
necessita ser ameaçada pela revolução da informação para permanecer inovadora” (PRESSMAN, 
2009, p. 466, tradução nossa). 
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objeto de culto sinaliza um reposicionamento do códex em novo e outro “uso”, num 

contexto distinto ao “usual”, estranho à sua “usabilidade”, transpondo barreiras e 

moldes. Exemplos dessa concepção de livro-objeto são o Livro da Criação (1956-60) 

e o Livro do Tempo (1961-63), ambos da brasileira Lygia Pape, numa série de “usos” 

plástico-escultóricos do papel e de blocos de madeira (de onde vem o papel). 

Na tentativa de classificar e diferenciar as diversas formas materializadas que 

o objeto livro foi sendo inferido por artistas entre as décadas de 1960 e 1970, Plaza 

(1982, s.p.) estabelece um quadro sinóptico dos livros de artista, localizando o livro-

objeto no mesmo campo que o livro-poema e o livro-obra, onde o suporte é 

“significativo como objeto espacial”, podendo “predominar o uso de materiais outros 

que não o papel, como o metal ou mesmo uma problemática espacial que faz com 

que o livro se sature na escultura.” Ele exemplifica sua conceituação com o livro-objeto 

Colidouescapo (1971), também de Augusto de Campos, que prevê uma incessante 

recombinatória de tiras dobradas ao meio, vincadas, com palavras entrecortadas que, 

avizinhadas com outras palavras cortadas de outras tiras, formam novas palavras. 

Chamamos a atenção para o fato de tanto Colidouescapo (1971) quanto Poemóbiles 

(1974) se embasarem na essência do que estrutura o códex: uma folha dobrada ao 

meio. Essa margem central, basilar à forma do livro encadernado, já denunciada por 

Mallarmé, segue direcionando novas proposições67. 

Complementamos esse exercício de conceituação, trazendo o que Clive 

Phillpot (1982, p. 77), um especialista em livros de artista e um dos primeiros a teorizar 

sobre esse objeto artístico na virada dos anos 1970 e 1980 nas Artes Visuais, define 

por livro-objeto: um objeto de arte que alude à forma de um livro. Na esteira desse 

pensamento, podemos dizer que o livro-objeto é entendido como uma obra na qual a 

forma do livro vem em segundo plano, pois sua forma é aludida, não decisiva, na 

construção poética do artista. Pontuamos que, nessas tentativas de “definir” o livro-

objeto, o códex entra como definidor de forma e conteúdo, ainda que alguns artistas 

sigam o entendendo como suporte, como algo cujo formato e estrutura sintática 

servem a experimentos com outros materiais que não o papel. 

	
67 Uma reflexão sobre a margem central do objeto livro pode ser encontrada em nossa dissertação de 
mestrado (cf. GIRÃO, 2017), focada em dois livros-imagem publicados como Literatura Infantil pela 
brasileira Angela Lago e pela sul-coreana Suzy Lee, onde a dobra do códex é repensada como 
elemento de composição nas narrativas pictóricas de O cântico dos cânticos (1992) e Sombra (2010). 
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Na Literatura Infantil, campo dos Estudos Literários que se firmou entre as 

décadas de 1960 e 1980, portanto, em paralelo a esses movimentos artísticos do 

século XX que iam experimentando o livro como forma de arte, a maneira de Ler o 

códex como suporte apenas para inscrições outras (verbais e/ou visuais) é rompida, 

deslocando-o, “na medida em que o objeto escultural é também um objeto escritural” 

(CASA NOVA, 2008, p. 137). Consideramos relevante destacar que “livres-objets” é o 

termo usado pela artista suíça Warja Lavater para se referir à série de livros-sanfona 

que ela construiu a partir dos contos de fadas tradicionais (cf. BECKETT, 2012), 

utilizando-se das dobras do papel e da linguagem visual para narrar histórias 

conhecidas pelas crianças da Europa – são exemplares os títulos Le petit chaperon 

rouge (1965), Blanche Neige (1974), Cendrillon (1976) e La Belle au bois dormant 

(1982), todos baseados nos clássicos de Charles Perrault e dos Irmãos Grimm. Com 

a presença de texto verbal apenas no título e no “sumário-índice”, esses livros 

“dobrados” foram apontados como objetos de forte apelo à imaginação e à ludicidade, 

apontamentos bem semelhantes aos feitos para a marcante, e hoje clássica, caixa de 

livros-objeto de Bruno Munari: I prelibri (1980). Os 12 mini-livros (10cmx10cm), 

pensados para o manusear de crianças bem pequenas, seguem o formato do códex, 

com encadernações diversas (espiraladas, costuradas, amarradas com corda etc.) e 

adequadas aos materiais que compõem esses livros (de madeira, de feltro, cartonado, 

espumado, de acetato, até mesmo de papel)68. 

Após uma efervescência criativa ao longo dos anos 1990 – na Europa e na 

América do Norte, mesmo na América Latina –, resultado de uma transformação 

tecnológica e, consequente, estabelecimento do novo campo industrial-editorial 

especializado nas artes gráficas ao longo dos anos 1980, paralelamente ao 

reconhecimento de softwares e do computador como “mídia semiótica” dentro de uma 

cultura das mídias (SANTAELLA, 1996, p. 215-222); é apenas nos primeiros anos da 

década de 2000 que encontramos uma primeira tentativa de conceituar livro-objeto na 

Literatura Infantil. Sophie Van der Linden (2011b, p. 24-25), na língua francesa, 

estipula oito tipos de livros infantis que tenham uma relação forte entre imagem e 

projeto gráfico – a saber: livros com ilustração; primeiras leituras; livros ilustrados; 

histórias em quadrinhos; livros pop-up; livros-brinquedo; livros interativos; e 

	
68 Juntamente ao Libro illeggibile (1949), estes são os dois principais títulos em formato de livro-objeto, 
tal como este é compreendido na Literatura Infantil hoje (ou seja, como livro-brinquedo), que reforçam 
o nome de Munari como precursor dessa expressão artística para a infância no século XX. 
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imaginativos –, onde o mais próximo daquilo que se explora em termos de 

materialidades verbal, visual e tátil do códex como objeto é o que ela define por livros-

brinquedo: “Objetos híbridos, situados frequentemente entre o livro e o brinquedo, que 

apresentam elementos associados ao livro, ou livros que contêm elementos em três 

dimensões (pelúcia, figuras de plástico etc.).” Quantos elementos diretamente ligados 

ao uso das mãos e dos braços do Leitor para acionar as brincadeiras previstas nessas 

obras, onde a tridimensionalidade formal parece ser chave de acesso ao conteúdo 

impresso bidimensional. No entanto, cabe ressaltar que o que foi conceituado não é 

livro-objeto, mas livro-brinquedo. 

Nesse sentido, em língua portuguesa, encontramos o que Diana Martins (2017, 

p. 26) delimita como uma contribuição à tipologia dos livros-brinquedo: 

[...] o livro-brinquedo, enquanto objeto capaz de convidar à livre manipulação, 
propondo uma estimulante desformalização do ato de ler assente em 
temáticas do interesse dos pré-leitores e em modos/géneros textuais 
diversos, contribui para a adoção de atitudes e de disposições em relação à 
linguagem escrita que se constituem como precursoras da literacia. 

O termo “literacia”, por seu turno, fortemente atrelado a outros termos 

(“formação de leitores” e “estratégias de leitura”), é uma presença recorrente nos 

escritos sobre livro-objeto tanto em língua portuguesa quanto hispânica – de países 

onde os estudos dedicados à literatura para infância estão intimamente ligados à 

educação, como Espanha, Portugal, Bolívia, Argentina, Brasil etc. Por causa desta 

tradição, poderíamos dizer que existe um limiar nebuloso, difuso, não muito claro 

quando se olha e pensa sobre esse objeto artístico produzido enquanto Literatura 

Infantil por parte dos críticos de hoje. Trata-se de algo que não está exatamente na 

ordem da linguagem, mas da brincadeira, e, ainda assim, mais próximo daquilo que 

Walter Benjamin ([1928] 2002, p. 102) diria sobre um “fazer como se”, não um 

potencial “fazer sempre de novo”. Em termos semelhantes de uma experiência de 

linguagem com o literário, poderíamos sugerir um potencial “ler sempre de novo”. 

Por consequência de um pensar o livro-objeto na zona limítrofe de linguagens 

artísticas avizinhada à educação, a aproximação crítica ao códex na chave dos usos 

possíveis com o mesmo tal como um objeto lúdico resulta em bifurcações 

terminológicas que colocam esse objeto lado-a-lado com o livro-jogo. Pensando 

exclusivamente no design do livro-objeto infantil, Elizabeth Romani (2011, p. 17-19) 

defende, em algumas tentativas sequenciais: 
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[...] O livro-objeto exige a participação do leitor, o qual experimenta 
conteúdos, formas, efeitos, funções, nova disposição espaço-temporal, 
sonoridades, deslocamentos, limites, levezas e estranhamentos. [...] 

[...] A narrativa sequencial presente nos livros-objeto pode ser encontrada nas 
dobraduras e nos encartes, expressando-se tanto pelas possibilidades de 
articulação, como pela surpresa de novas informações. [...] 

[...] o livro-objeto é visto como um produto reproduzível de expressão artística, 
em que a narrativa é explorada pelo leitor por meio da manipulação, 
permitindo uma forma de leitura singular. [...] 

[...] O livro-objeto é explorado como suporte à imaginação graças a seu poder 
de encantamento, possibilitando-lhe ampliar as experiências e as 
perspectivas do imaginário. Para o público infantil, o livro-objeto torna-se 
envolvente, facilitando o processo de leitura. [...] 

E aqui retornamos ao termo “literacia”, em seus múltiplos sinônimos. Aquilo que 

é da ordem do despertar corporal, tanto do sujeito quanto do livro, segue em silêncio, 

nas margens do que parece central às abordagens críticas popularizadas e difundidas: 

o processo de leitura e as formas de se chegar à decodificação e interpretação do 

texto verbal. O códex ainda não é parte significante do e no Ler. 

Denunciamos aqui o quão fugidias são as tentativas de conceituar um objeto 

tão híbrido em suas possibilidades de materialização poética, de dar corpo a 

mensagens do sensível, que não findam em uma ou duas linguagens, mas que trazem 

para o embate corpo-a-corpo, de um usuário com um livro em mãos, a polissemia 

mesma de uma experiência de linguagem que demanda não apenas leitura e/ou 

contemplação, mas participação. Pelo que demonstramos até aqui, seria possível 

dizer que o livro-objeto é um códex entre o livro de artista, nas Artes Visuais, e o livro-

brinquedo, na Literatura Infantil – mas não só. É pela perspectiva de Sandra L. Beckett 

(2012, s.p., tradução nossa69), mais uma vez, que primeiro encontramos algo nesse 

limiar de disciplinas: 

Nos livros-objeto, a narrativa é contada tanto pela forma física do livro quanto 
pelas palavras e imagens. Para esses artistas, o livro não é apenas um 
suporte para palavras e imagens, mas um objeto concreto, tridimensional. 
Eles exploram cada faceta do livro e se utilizam de todos os recursos próprios 
ao fazer livros, como tipografia, papel e costura, para contar a história. 

Beckett (2012) afirma que esses livros são comumente apontados como “livros 

de artista para crianças”, o que acaba resultando em adultos que privam essas 

	
69 No original: “In book-objects, the narrative is told as much by the physical form as by the text and 
images. For these artists, the book is not merely a conteiner for text and images, but a concrete, three-
dimensional object. They explore every facet of the book and use all the resources of bookmaking, such 
as typography, paper, and binding, to tell the story.” 
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crianças de acessar, tocar, sentir livros tão elaborados e, pelo alto trabalho estético 

com os papéis, delicados – além de caros. Tal comportamento denuncia algo como 

um pensar dos adultos sobre o livro-objeto em sua chave semântica de livro de artista 

e sobre a criança, que só poderia ter acesso ao livro-objeto em sua chave semântica 

de livro-brinquedo. No entanto, Beckett (2012, s.p., tradução nossa70), uma vez mais, 

não fortalece sua argumentação ao concordar que “as crianças apreciam a natureza 

lúdica interativa dessas obras, enquanto os adultos admiram a engenhosidade do 

artista.” Além disso, ela comenta a obra de Katsumi Komagata dentro da chave dos 

livros-jogo, afirmando que os livros do artista japonês “podem ser ferramentas lúdicas 

capazes de estimular a criatividade, o aprendizado e o desenvolvimento das crianças. 

O brincar é um elemento essencial em todos os seus livros e inseparável do ato de 

leitura.” (BECKETT, 2012, s.p., tradução nossa71). Não discordamos que o brincar, 

como um “fazer sempre de novo” (cf. BENJAMIN, [1928] 2002), esteja previsto como 

parte da enunciação estruturada na fisicalidade dos livros de Komagata, porém, não 

vemos a obra desse artista como próxima ao conceito de livro-jogo unicamente: é algo 

mais concreto e sensível. 

Na mesma crítica de Literatura Infantil, ainda que dialogando com teorias 

próprias aos estudos “senis” da arte literária, Biagio D’Angelo (2013, p. 36) aponta: 

O livro-objeto é, amiúde, entendido como um produto estético que se realiza 
por meio de manipulação. Essa visão tende a enfatizar o livro-objeto como 
material manual destinado às crianças. [...] A verdadeira inovação do livro-
objeto está na quebra de paradigmas das normativas do livro e da narração: 
novas possibilidades de articulação do material, novas informações, 
rejuvenescimento das capacidades linguísticas. 

E é aqui que encontramos, em língua portuguesa, uma aproximação crítico-

teórica primeira sobre o livro-objeto, na Literatura Infantil, em seus aspectos materiais 

tal como se vem abordando o tema nos Estudos Literários, em língua inglesa, desde 

o início do século XXI, sobre as obras literárias que exploram as materialidades do e 

no objeto livro. D’Angelo (2013, p. 36) chega a afirmar que “livro-objeto e literatura 

infantil são indissoluvelmente ligados”, e que isso “não significa que o livro-objeto seja 

uma prerrogativa do gênero infantil.” De fato: não o é. 

	
70 No original: “children enjoy the playful, interactive nature of these works, while adults admire the 
artist's ingenuity.” 
71  No original: “can be playful tools capable of stimulating children's creativity, learning, and 
development. Play is an essential element of all their books and inseparable from the act of reading.” 
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Nesse ponto, retornarmos ao primeiro parágrafo do ensaio de D’Angelo (2013), 

onde ele inicia sua reflexão mencionando o objeto livro Tree of Codes (2010), do 

romancista estadunidense Jonathan Safran Foer – obra esta que, ao lado do também 

objeto livro Nox (2010), da poeta canadense Anne Carson, representam dois dos 

principais títulos utilizados como corpus em pesquisas internacionais que apontam um 

“olhar de novo” para o códex após o advento da revolução tecnológica digital nos anos 

1990, a qual é herança do pensamento pós-humanista entre as décadas de 1980 e 

1990, que, por sua vez, está intimamente apoiado na ideia de pós-modernidade entre 

os anos 1970 e 1980 (cf. SANTAELLA, 1996; BRILLENBURG WURTH, 2013b). Esse 

passo-a-passo da desmaterialização do literário, de sua cada vez mais presente 

virtualização, não deixa de estar atrelado, por um lado, às indefinições sobre o que 

seria o livro-objeto nas Artes Visuais e na Literatura Infantil, e, por outro lado, ao 

recorrente “dar às caras” de obras que transitam pelos limiares intermidiáticos da 

expressão sensível (seja da palavra, da imagem, da música, da escultura, da 

arquitetura, do livro). 

 

2.2 As remidiações do objeto livro na Literatura 
 

O que pode ter se iniciado com os livros ilustrados do poeta e pintor britânico 

William Blake, entre os séculos XVIII e XIX; gerado dúvidas e novos comportamentos 

em sociedades inteiras que viveram o nascer e se estabelecer das linguagens da 

fotografia e do cinema na virada dos séculos XIX e XX; delimitado um campo estético 

novo, a performance, ao mesclar as linguagens do teatro e da dança, assim como 

todos os movimentos que transformaram a relação com as imagens, da vídeo-arte às 

instalações e projeções em hologramas, ao longo do século XX; chega às primeiras 

décadas do século XXI com autores cujo fazer não se resume ao escrever, ao 

desenhar, ao dançar, ao projetar e/ou ao moldar, mas ao gestualizar (ético e estético) 

que parte de um sujeito sensível em direção a outro sujeito apto à sensibilidade por 

meio da materialização de desejos, em suas basilares e múltiplas exterioridades. 

A virada do século XX para o XXI – em específico, os últimos 40 anos – registra 

uma transformação nos campos simbólicos e perceptuais do ser humano de 

proporções irreversíveis: do estabelecimento e crescimento de parques industriais na 
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nova era dos impressos a partir dos anos 1980; do advento e rápida dominação da 

internet e do ambiente virtual digital em choque com a cultura livresca na década de 

1990 (cf. SANTAELLA, 1996); a criação de tablets e e-readers para leitura digital 

ameaçando uma “iminente morte do livro” nos anos 2000 (cf. PRESSMAN, 2020); a 

retomada do trabalho com a materialidade física e tátil do códex em tempos de cultura 

digital pós-impressos. Essas mutações no campo cognitivo humano influenciam 

intimamente uma elaboração textual poética diferenciada, atenta às transformações 

de meios e suportes. Chegarmos, assim, à necessidade de estudos críticos que já 

não dão mais conta de pensar as produções literárias em plano discursivo 

exclusivamente verbal, mas em materialidades textuais distintas, sejam elas 

impressas, digitais, manuscritas, em tela ou em papel. Vamos registrando em nosso 

imaginário uma “presença do livro na era digital”, conforme apontado por Brillenburg 

Wurth (2018a, p. 1, tradução nossa72), algo como uma resistência “inesperada” ao tão 

difundido “fim” do livro impresso. 

Somos, assim, testemunhas não apenas oculares, mas hápticas, do que 

Brillenburg Wurth (2018c) tem postulado como uma “virada material” (material turn) 

nos Estudos Literários. Nas palavras da crítica holandesa (BRILLENBURG WURTH, 

2018c, p. 247-248, tradução nossa73), uma virada “sugere ou um movimento circular 

ou uma mudança que estabelece as coisas em uma direção distinta.” Nessa linha, 

compreendemos a “virada material” como um revisitar as formas de explorar 

artisticamente o fazer literário em códex, não um fazer de novo. Identificamos uma 

sobrevivência 74  das formas do códex interferindo na produção da literatura 

contemporânea, em seus planos sintático e semântico, numa atualização da mídia 

livro (cf. ELLESTRÖM, 2017). Em outros termos, esta persistência da materialidade 

física, objetual do livro e da materialização gráfica do literário é um movimento reativo 

e reagente da expressão artística à hiperdigitalização e consequente imaterialização, 

além do distanciamento corpóreo, dos textos em circulação desde o advento do 

hipertexto na era eletrônica como tentativa de catapultar a era dos impressos. Essa 

tentativa resultou divergente ao esperado, pois, ainda que o hipertexto tenha sido 

	
72 No original: “book presence in a digital age”. 
73 No original: “suggests either a circular movement or a shift that sets things in a different direction.” 
74  O uso de “sobrevivência” faz referência ao termo Nacheleben (viver após/depois), basilar no 
pensamento pictórico e intervalar de Aby Warburg e aprofundado na reflexão crítica de Didi-Huberman 
(2013), ainda que não seja nosso objetivo, no presente momento, estruturar uma argumentação que 
siga por esse caminho diretamente. 
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localizado como agente de mudanças entre as décadas de 1980 e 1990, ele não 

apenas não representou o fim dos livros, como ele marcou uma transição, não um 

“término”, afirma o autor de literatura eletrônica e teórico da ficção hipertextual Stuart 

Moulthrop (1994 apud BRILLENBURG WURTH, 2013b, p. 92-93). 

Uma tal rematerialização do literário no códex, em reação à imaterialidade 

textual que vinha sendo promovida com o advento dos e-readers e de uma literatura 

eletrônica e/ou digital, leva-nos a pensar que esse revisitar formal ao objeto livro, 

posicionando-o em outros caminhos que não os tradicionais, em muito se aproxima 

do que Jay David Bolter e Richard Grusin (2000, p. 273, tradução nossa75) definem 

pelo termo remidiação (remediation), ou seja, “a lógica formal pela qual uma nova 

mídia atualiza as formas de uma mídia anterior” – e vice-versa (cf. BRILLENBURG 

WURTH, 2013a). Ainda dentro da definição defendida por Bolter e Grusin (2000, p. 

20-88), podemos facilmente atribuir as duas estratégias de remidiação, ou “processos 

de remodelação midiática” (RAJEWSKY, 2012, p. 34) – a saber: imidiação 

(immediacy) e hipermidiação (hipermediacy) –, às transformações corporais diretas 

que ocorreram entre o corpo do livro e o corpo do Leitor nos últimos anos. O que se 

compreende por imidiação, ou “lógica da transparência” (BOLTER, GRUSIN, 2000, p. 

21-31), carrega uma compreensão de que a mídia existe concretamente, porém, seu 

objetivo último é desaparecer em função da virtualidade de seu conteúdo: como não 

pensar na relação física tradicional do Leitor com um romance clássico? É a 

arquitextualidade tanto do romance quanto do livro definindo a leitura dos blocos de 

texto verbal. Leitura essa dominada pela duração na varredura topológica de 

informações impressas nas folhas do livro, tornando-se a fisicalidade do objeto mero 

suporte de acesso ao que importa para a experiência estética. Já o que se 

compreende por hipermidiação, ou “estilo de representação visual” cujo objetivo último 

é lembrar o sujeito da mídia concreta diante de si (BOLTER, GRUSIN, 2000, p. 31-

44), faz-nos pensar na relação física experimental do Leitor com os contemporâneos 

aplicativos literários76. Palavras (escritas e/ou oralizadas) de um narrador, imagens 

(fixas e/ou animadas) de uma personagem, sons (de fundo e/ou de impacto) de uma 

ambientação: tudo reunido na tela de uma mídia de múltiplas saídas (tablet e/ou 

	
75 No original: “the formal logic by which new media refashion prior media forms”. 
76 Uma reflexão importante para os Estudos Literários acerca desses objetos hipermidiáticos pode ser 
encontrada na tese de doutorado de Aline Frederico, intitulada Embodiment and agency in digital 
reading: Preschoolers making meaning with literary apps (2018). 
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smartphone), ou multimodal (cf. ELLESTRÖM, 2017), que desperta as percepções do 

sujeito que a segura e que é demandado a tocá-la enquanto tela. 

Transitando de um “passado” para um “futuro” na literatura (do romance 

clássico aos aplicativos literários), o objeto livro estabelece uma permanência ou 

persistência de suas formas. Essa persistência acontece pelo processo de 

remidiação, pela atualização da mídia livro a partir de elementos que partem do 

próprio códex e da sua inter-relação com mídias distintas (ELLESTRÖM, 2020, p. 71). 

Na esteira desse pensamento, compreendemos que “olhar com outros olhos” 

para o objeto livro como mídia impressa remidiada, resultado de um olhar crítico à 

mídia eletrônica que mimetiza virtualmente o códex em telas digitais, difere do que se 

vinha realizando ao longo dos últimos anos, quando se apontava o “fim” do livro como 

o conhecíamos (cf. PRESSMAN, 2020). Esse mesmo “olhar com outros olhos” traz 

em si todo o processo de autoconsciência formal que esta expressão artística 

vivenciou ao longo dos últimos 100 anos – reforçando a tese de Drucker (1995b) sobre 

o livro ser a forma de arte do século XX. E é em Drucker (1995b, p. 161-196) que 

encontramos alguns dos fundamentos nos quais construímos nosso argumento sobre 

o objeto livro ser uma forma de arte autoconsciente dos elementos que a constituem, 

e que, exatamente por isto, demanda uma linguagem crítica para analisar tais 

elementos. Falamos aqui de uma metacrítica que é metaescrita codexical, ou seja, 

que é “capaz de articular questões críticas em vez de se envolver com questões 

formais ou temáticas” (DRUCKER, 1995b, p. 161, tradução nossa77) simplesmente. 

Esses elementos estão ligados a convenções que se estabeleceram ao longo 

dos anos na relação física (háptica), tátil (tato) e cinética (movimento) entre livro e 

humano. São convenções da página literária (a linearidade e não linearidade do texto 

verbal e sua ocupação no espaço) (DRUCKER, 1995b, p. 163), da página visual 

(espaço liso, janela, moldura, folha para impressão) (ibidem, p. 168), da página literal 

(superfície em branco ou campo de cores) (ibidem, p. 172), que agem de maneira a 

afetar corporalmente o Leitor a partir do seu contato visual com essas páginas em 

simultaneidade ao contato tátil previsto nos atos de abrir e/ou virar tais páginas 

(ibidem, p. 175). Dos olhos às mãos, o objeto livro demanda um reposicionar-se diante 

dele quando se tem à disposição esses elementos de uma metacrítica, que é 

	
77 No original: “able to articulate critical issues rather than engage with formal or thematic concerns.” 
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metaescrita, inscritos no próprio códex enquanto mensagem prevista pelo artista que 

pensou e articulou essa combinatória de autoconsciência formal. E ao perceber esses 

elementos como formas significantes, que compõem a construção do todo na 

experiência estética manipulada, esse Leitor corporifica a remidiação do livro. 

Segundo Drucker (1995b, p. 177, tradução nossa78): “É possível chamar a 

atenção para o livro como um todo, bem como para os elementos discretos de sua 

estrutura interna.” Falamos aqui tanto de elementos físicos quanto de elementos 

representativos inscritos naquilo que é externo e interno ao códex. De um lado, os 

elementos externos, inscritos nas capas e guardas do livro, influenciam na 

composição formal a partir de temas, motivos e gestos que afetam intimamente aquilo 

que, do outro lado, seriam os elementos internos, inscritos nas páginas livro. A 

discussão forma & conteúdo segue em constante re-ativar/avivar-se. O que, 

externamente, pode delimitar parâmetros gestuais com o objeto livro resulta, 

internamente, num reaproximar-se do códex enquanto forma significante que traz em 

si muito mais que os previstos movimentos sequenciais do abrir a capa, passar as 

páginas e fechar a contracapa. Trata-se de um posicionar-se diante do códex 

enquanto objeto espacial e espacializado, de durações contemplativas, de leituras 

com olhos e mãos, de auto-referencialidade ao que é próprio do livro enquanto reflexo 

do que é próprio ao corpo do sujeito que o segura. 

Se o códex pode carregar em si características de auto-referencialidade como 

reflexo materializado de sua autoconsciência enquanto forma de expressão artística, 

podemos afirmar que estamos percorrendo uma espacialidade própria à compreensão 

de produção da mensagem do artista – mensagem esta que propõe ao Leitor um 

contato direto com esse ato de produção tanto no plano físico, concreto quanto no 

plano virtual, conceitual do objeto livro. Nesse sentido, se tomarmos como diretrizes 

as categorias essenciais à composição do livro como forma de arte, apontadas por 

Drucker (1995a, p. 27), para analisar o códex a partir da sua metacrítica de legibilidade 

topológica e topográfica, teremos de levar em conta a materialidade (em seus diversos 

graus) implícita às aberturas, às dobras, às dimensões e aos layouts. 

	
78 No original: “It is possible to call attention to the book as a whole as well as to the discrete elements 
of its internal structure.” 
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Quando pensamos em aberturas, estamos imaginando, à priori, a 

transformação visual e tátil de um objeto com determinado tamanho e largura quando 

fechado num objeto com dimensão duplicada quando aberto – sendo que o 

movimento de abrir o livro manifesta, sem escapatória, sua natureza tridimensional a 

partir de uma série de superfícies bidimensionais encadernadas. Seguindo a lógica de 

Drucker (1995a, p. 28), a relação de uma página com a outra no transpassar da dobra 

de encadernação; os jogos dialógicos do frente-à-frente de uma folha com a outra; 

assim como o estabelecimento de um diálogo e/ou confronto de desejos na 

espacialidade comum às páginas sequenciadas, tudo dentro do miolo de um bloco 

que possui uma capa e uma contracapa, em muito mimetiza o revelar de segredos 

ocultos, o segredar significações indiciadas já no contato com as superfícies exteriores 

do códex, a serem reveladas no atravessar colinas de páginas, plantações de palavras 

e imagens, solos de papéis mais ou menos densos, mesmo maleáveis: jornadas 

possíveis pelas aberturas. 

Por sua vez, as dobras de encadernação são esses espaços de transição que, 

nas palavras de Drucker (1995a, p. 28, tradução nossa79), insistem na “intrusão 

rasteira, no jogo subliminar de elementos que vão rastejando pelas páginas a partir 

do espaço escuro que é a lombada.” Essa margem central do códex, onde a 

encadernação se efetiva, onde os blocos de papel dobrados ao meio se reúnem, é 

um espaço de resistência e marcação da tridimensionalidade inerente ao livro 

tradicional, concretamente falando. Nesse sentido, aquilo que não está impresso nas 

superfícies bidimensionais das páginas, mas que encontra uma linha tridimensional 

demarcada entre uma folha e outra, virtualmente falando, também esconde segredos 

do que não veio à tona ainda. Além disso, é na dobra que os movimentos de abrir e 

folhear o livro estão previstos, logo, ela carrega o elemento cinético em paralelo ao 

explorar sinestésico dos demais elementos a ela interligados. 

As dimensões do livro, por seu turno, “também causam uma certa tensão” 

(DRUCKER, 1995a, p. 28-29, tradução nossa80) tanto ótica quanto tatilmente, uma 

vez que os olhos precisam se demorar menos ou mais na varredura circular de 

inscrições nas superfícies do códex (palavras, imagens, espaços “vazios”), assim 

	
79 No original: “creeping intrusion, subliminal play, of elements creeping into the pages from the dark 
space which is the spine.” 
80 No original: “also cause a certain tension.” 
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como as mãos precisam se adaptar a um objeto que demanda menos ou mais 

coordenação nas juntas de dedos e punhos para mantê-lo aberto e/ou fechado (um 

aproximar e afastar os braços do corpo como reação prevista). A dimensão do códex 

influencia, em especial, no virar de páginas, uma vez que, a depender se mais estreito 

ou prolongado, essa ação se vê afetada diretamente a um movimentar-se do Leitor, 

mais ou menos rápido, para acessar a sequência da dupla de páginas aberta diante 

de si. Durações de contemplação e apreensão perceptiva. 

Por fim, atentar às dimensões do livro, objetualmente falando, é ato paralelo ao 

atentar para os layouts que compõem as superfícies de inscrição desse objeto, 

material e virtualmente. Esse elemento do design gráfico que afeta o corpo do sujeito 

em contato com o livro é criador de expectativas e responsável por estabelecer 

previsibilidades, a serem ou não quebradas pelo layout inscrito na página anterior e/ou 

posterior – tudo em fina ligação ao formato do códex. Na linguagem figurada de 

Drucker (1995a, p. 29, tradução nossa 81 ): “Existem elementos de conduta 

desordenada, ou expertise organizacional, oferecendo a substância do trabalho de 

acordo com seus próprios termos de decoro – ou carinho.” Desordem esta que em 

muito beneficia a experiência estética com o códex, pois não coloca o Leitor em 

movimento passivo de contemplação, mas em agenciamento ativo das captações 

para uma melhor e mais profícua exploração das possibilidades de entrada e saída 

em superfícies significantes, a um só e mesmo tempo, lineares e circulares. 

Alcançar esta “metafísica do livro” (DRUCKER, 1995a, p. 31, tradução nossa82), 

quando pensamos no códex literário do contemporâneo, atentando a elementos que 

constituem sua expressão autoconsciente tão primordial quanto as inscrições de 

palavras e imagens em suas superfícies, é atuar num campo crítico que em muito 

difere da visão de Genette (2009, p. 21-37) acerca do peritexto editorial, largamente 

difundida entre os pesquisadores de Literatura Infantil que têm o livro-objeto como seu 

foco de investigação. De partida, é necessário colocar que, para o teórico da 

narratologia, o peritexo é todo elemento paratextual que se materializa “em torno do 

texto, no espaço do mesmo volume” (GENETTE, 2009, p 12), de maneira periférica 

ao texto. A visão de Genette compreende a existência de uma moldura, uma 

	
81 No original: “There are the elements of disorderly conduct or organizational expertise, offering up the 
substance of the work according to their own terms of decorum – or endearment.” 
82 No original: “metaphysics of the book”. 
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arquitextualidade no plano conteudístico, topológico do texto, que é compreensível e 

válida para analisar muitos livros ilustrados infantis cujo projeto gráfico não tem um 

protagonismo, mas um papel de apoio, de suporte às inscrições em sua topografia. 

Essa compreensão, por seu turno, marca novamente a importância que o designer e 

o editor podem assumir como coautores de um livro83. Complementaríamos nosso 

posicionamento ao destacar o que Genette (2009, p. 17) afirma sobre o paratexto, 

“sob todas as suas formas”, ser “um discurso fundamentalmente heterônomo, auxiliar, 

a serviço de outra coisa que constitui sua razão de ser: o texto.” Diante dessa visão, 

a metacrítica que é metaescrita dos elementos estruturantes no códex literário hoje 

não efetiva a leitura simultânea da topologia e da topografia, não ultrapassa molduras. 

Precisamos destacar que, à visão crítico-estética proposta no presente 

trabalho, seria equivocado e antiético a essa metacrítica do objeto livro Ler elementos 

como formato, capa, página de rosto e composição84 exclusivamente como aquilo que 

dá “realização material” (GENETTE, 2009, p. 21) ao livro, que, por sua vez, é o suporte 

que traz, em si, o texto. Nosso olhar se sustenta à diferença do promovido por Genette 

(2009), reconhecendo a relevância dos tantos elementos paratextuais sobre os quais 

ele se debruçou no momento histórico da década de 1980, anterior ao surgimento de 

tantas tecnologias digitais na década de 1990 e que fazem não só o códex como o 

texto se hipermidiatizar, se virtualizar digitalmente. Reconhecemos nosso 

posicionamento em novo paradigma nos Estudos Literários, dentro do que se vem 

apontando como uma abordagem neo-materialista do literário. 

Segundo Liedeke Plate (2020, p. 3, tradução nossa85), a virada material e “seu 

pensamento correlativo neo-materialista são animados por uma insatisfação com a 

virada linguística e o foco do construcionismo social na linguagem e na representação 

[...]”, compreendidos como erros ou omissões de caráter epistêmico e ético, uma vez 

que a realidade contemporânea, exatamente por estar imersa em virtualidades 

digitais, demanda um “olhar de novo” para os corpos a partir de uma compreensão 

mais materialista acerca da vida social e cultural. A teórica literária holandesa, em sua 

defesa das ontologias próprias aos Novos Materialismos, afirma ainda que tal 

	
83 Ressaltamos que um único autor pode ser escritor, ilustrador, designer e editor ao mesmo tempo ou 
em momentos distintos, exercendo cada função por vez – como é o caso de Katsumi Komagata. 
84 Conforme apontado no primeiro capítulo, pelas abordagens de Nikolajeva (2011) e Linden (2011b). 
85 No original: “its new materialist correlative thought are animated by a dissatisfaction with the linguistic 
turn and social constructionism's focus on language and representation […].” 
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abordagem “procura remediar a visão superficial da materialidade nas humanidades, 

nas ciências sociais e no mundo em geral [...], enfatizando, em vez disso, ‘a força das 

coisas’ e a agência daquilo que é não humano.” (PLATE, 2020, p. 3, tradução 

nossa86). Os termos “coisas” e “não humano” são essenciais para compreender a 

visão neo-materialista nos Estudos Literários hoje, uma vez que vivemos uma 

realidade paralela entre o livro como expressão artística e a fetichização do mesmo 

como produto da cultura de massa – mais próximo ao kitsch (cf. PRESSMAN, 2020). 

Ao pensarmos no objeto livro como forma significante e autoconsciente de seus 

elementos constitutivos, criamos um espaço onde aquilo que não é do humano, mas 

da coisa (livro), ganha voz e presença de significação. Cabe, então, retomar e 

enfatizar que a virada material não defende exatamente um “novo olhar”, mas um 

“olhar de novo” para o códex literário, indicando que esse olhar neo-materialista tem 

por objetivo pensar diferente sobre as coisas que existem – no caso, o objeto livro 

remidiado no contemporâneo a partir do explorar artístico daquilo que o faz mídia livro. 

E as materialidades às quais nos referimos incluem aquelas que fazem do códex um 

objeto, logo, suas materialidades objetuais (formato, capa, encadernação, sequência 

de páginas, tamanho, aberturas etc.), e aquelas que estão inscritas nele como parte 

constituinte friccionada desse mesmo objeto, ou seja, as materialidades da palavra, 

da imagem, do projeto de design. 

Estes novos materialismos literários, ao darem voz às “coisas” e àquilo que é 

“não humano”, constroem pontes intermidiáticas que são representativas do 

contemporâneo multifacetado, borrando molduras e proporcionando trânsitos e 

translados entre 

teoria literária, estudos culturais materiais, estudos de mídias comparadas, 
história do livro e sociologia da leitura, olhando a leitura como prática material 
que envolve ajuntamentos humanos e não humanos, investigando suas 
dimensões sensoriais, afetivas e éticas, bem como a agência dos livros. 
(PLATE, 2020, p. 8, tradução nossa87) 

De um lado, são estudos que se embasam no ascendente campo das 

tecnologias atreladas às mídias e, do outro lado, nos estudos da cultura do livro e dos 

	
86 No original: “seek to remedy the oversight of materiality in the humanities, the social sciences, and 
the world at large [...], emphasizing instead 'the force of things' and nonhuman agency.” 
87 No original: “literary theory, material cultural studies, comparative media studies, book history and the 
sociology of reading, looking at reading as material practice involving human-nonhuman assemblages, 
inquiring their sensory, affective and ethical dimensions, as well as into the agency of books.” 



	 84 

impressos. O que há de comum a ambas as bases desses estudos neo-materialistas 

é o fato de a poesia concreta e experimental, entre os anos 1950 e 1970, ser grau-

zero referencial para investigações dos objetos de estudo literário no contemporâneo. 

Dito de outro modo: aquilo que surge no cume de virada das vanguardas em meados 

do século XX é, até hoje, chave-primária de leitura para uma produção literária que já 

não se basta na linguagem verbal; cujas investidas de expansão com a linguagem 

visual não parecem ser suficientes para leituras críticas que sejam éticas às propostas 

artísticas contemporâneas; onde aquilo que entra em contato físico, corpo-a-corpo, 

com o Leitor no objeto livro é linguagem a ser percebida, lida, sentida, apreendida e 

ressignificada. Dentro de uma abordagem teórica, propõe uma investida analítica que 

coloca o códex literário à disposição para o já comentado e recorrente “olhar de novo”. 

Ou como diria Plate (2020, p. 11, tradução nossa88), 

esses novos objetos não podem mais ser abordados com as mesmas e 
velhas ferramentas dos estudos literários. Como objetos e temas de 
pesquisa, eles levantam novas questões que implicam em novos métodos e 
requerem novas formas de coleta de evidências. 

Por seu turno, e paralelamente à “virada material” no Estudos Literários, 

testemunhamos um “retorno ao corpo” nas pesquisas contemporâneas em Literatura 

Infantil, resultado de análises que exploram, em maiores detalhes, 

a complexa relação entre os fenômenos perceptivos e suas representações 
na ficção infantil; entre o corpo físico e sua representação ficcional linguística, 
imaterial; entre os lugares físicos e ficcionais; entre a identidade humana e a 
identidade enigmática, não existente de personagens ficcionais criadas 
exclusivamente de palavras. (NIKOLAJEVA, 2016, p. 133, tradução nossa89) 

Salientamos que, de acordo com esses dados, há uma produção literária infantil 

que opera a partir de um incessante jogo de ir e vir, de embates definidores, entre 

aquilo que é corpo real, material, e o seu equivalente significante imaterial num 

contexto cultural em constante mutação – que é mudado por esses corpos e, 

simultaneamente, os muda no plano ficcional, ou seja, no plano topológico. 

Identificamos nesse apanhado muitos aspectos daquilo que se discute nas teorias 

	
88 No original: “these new objects can no longer be approached with the same old tools of literary 
studies. As objects and subjects of research, they raise new questions that imply new methods and 
require new ways of gathering evidence.” 
89 No original: “the complex relationship between perceptible phenomena and their representations in 
children's fiction; between the physical body and its immaterial, linguistic fictional portrayal; between 
physical and fictional place; between human identity and the enigmatic, non-exiting identity of fictional 
characters made exclusively of words.” 
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pós-humanistas, a saber: como as coisas, os objetos dialogam conosco, nos afetam, 

condicionam, moldam em um plano subjetivo a partir dos atritos no plano concreto. 

Estas reflexões acabam por embasar grande parte do que tradicionalmente 

compreendemos acerca deste aqui-e-agora de estranhamentos que é a arte literária, 

enquanto meio e espaço-tempo de experiências de linguagem no corpo humano. 

Todavia, por mais que realizemos nossa pesquisa no campo da Literatura 

Infantil, não podemos ficar à sombra dessa posição que coloca o “virar material” de 

uma produção literária contemporânea no patamar subjetivo das significações, ou 

seja, no patamar de uma leitura unicamente topológica. O explorar das materialidades 

no plano concreto do objeto livro, ou seja, no plano de uma leitura topográfica paralela 

à topológica, de maneira mais ou menos consciente, fez-se presente, desde muito 

cedo, nos livros criados e pensados para crianças – em grande medida, um explorar 

“materialista” abordado pela crítica em seu viés de meio para determinado fim90 e não 

como meio em si, ou seja, como linguagem, como mídia (cf. ELLESTRÖM, 2017). 

Este último é o caminho que estamos ensaiando percorrer no presente trabalho. 

Levantadas todas estas experimentações no refletir criticamente sobre a 

produção literária nos últimos 40 anos, com foco nas investidas próprias aos campos 

das Artes do Livro e dos Estudos Literários, vemos que a produção endereçada 

especificamente à criança, ainda que bastante familiarizada com uma composição 

híbrida de linguagens, segue recorrendo em análises que colocam as expressões do 

sensível no plano concreto, topográfico do objeto livro em papel coadjuvante às 

consagradas investigações, desde os anos 1980, no plano ficcional, topológico. 

Mesmo as tentativas de trazer à tona a importância dos aspectos objetuais do códex 

	
90 Na esteira desta discussão, podemos apontar como estudos consagrados que se dedicaram à 
particularidade do códex enquanto objeto estético na Literatura Infantil os escritos de Sipe (2001, 2011) 
e Kümmerling-Meibauer (2019). Enquanto o primeiro se debruça sobre a arte do livro ilustrado como 
“arte sequencial”, em que as funções significativas das características físicas do códex (como tamanho 
e formato, capa, folha de rosto, escolha de papel, costura da encadernação etc.) assumem papel 
relevante, porém, coadjuvante à trama textual entre palavra e imagem inscrita na superfície das 
páginas, ou seja, tudo o que envolve os aspectos objetuais do livro é pensado de maneira a melhor 
propiciar a construção de sentido da tessitura híbrida entre as linguagens verbal e visual; a segunda 
percorre um caminho próprio aos estudos cognitivo-pedagógicos em suas aproximações com o livro 
ilustrado, lançando luz em três aspectos do objeto livro que podem estar diretamente ligados aos 
estágios de desenvolvimento da criança, a saber: os materiais com os quais se produz livros ilustrados 
infantis (papel, madeira, plástico, tecido etc.), os tipos de livros (capa dura, pop-up, sanfonado, 
envelopado, cartonado etc.), assim como ações com as quais esses objetos estão associados (ler, 
morder, construir, empilhar, pintar etc.). O tom utilitarista determina a lente com a qual, aqui, está se 
olhando para as materialidades no objeto livro. 
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à composição narrativa acabam por domesticar sua sintaxe particular à teoria 

narratológica, logo, própria a uma compreensão textual que tem por essência o verbal. 

Se pensarmos na “virada material” e em como ela não rebaixa o plano concreto, 

objetual, materializado no livro à exaltação do plano ficcional, recolocando essas 

manifestações na zona liminar à qual os artistas as idealizaram enquanto mensagem 

sensível ao corpo do Leitor, mais próximos ficamos de dar voz às formas neo-

materialistas de explorar artisticamente o fazer literário (cf. BRILLENBURG WURTH, 

2018c; PLATE, 2020) – em equivalência ao fazer do livro como uma prática estética 

(cf. DRUCKER, 1988). 

Sendo assim, a rematerialização do objeto livro que toma lugar na produção 

literária contemporânea, independente da noção mercadológica de faixas etárias 

(“senil” ou infantil), parece nos lançar questões basilares para que tentemos 

estabelecer um equilíbrio entre planos subjetivo (topológico) e concreto (topográfico) 

desse fazer autoconsciente de uma mídia remidiada enquanto matéria de 

experiências de linguagem que envolvem todo o corpo do Leitor. Nossas tentativas, 

dentro de uma abordagem neo-materialista, são representativas do fenômeno 

bookishness, que, nas palavras de Pressman (2020, p. 64-65, tradução nossa91), 

“ilumina o valor do livro como objeto em narrativas que apresentam o livro como uma 

personagem, uma coisa que se move e age ao invés de ser uma mera mídia sobre a 

qual se age.” Logo, a defesa de Drucker (1995a, 2005, 2018) acerca da objetualidade 

do códex enquanto forma de arte, que traz em si uma metacrítica que é metaescrita 

promotora de novas combinações sintáticas com as demais mídias operadas em suas 

superfícies, nos redireciona para percorrer um caminho que deixa de lado questões 

próprias à paratextualidade e que adentra pelos estudos da intermidialidade. 

 

2.3 A objetualidade do-e-no livro como produto de mídia 
 

Conforme delineamos em nosso percurso até aqui, o “olhar de novo” para o 

objeto livro envolve reconhecer suas materialidades em nível de similar importância, 

bem como entender de modo mais consciente o códex como uma mídia. Nas palavras 

	
91 No original: “illuminates the value of the book as object in narratives that depict the book as a 
character, a thing that moves and acts rather than just as a medium to be acted upon.” 
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de Drucker (2009, p. 11, tradução nossa92): “A atenção à matéria, às mídias e à 

particularidade das artes é um dos pontos em que a arte se torna moderna.” 

Paralelamente, as discussões sobre a modernidade ganham novas facetas quando 

se observa o colocar em relações artes distintas, ou como poderíamos chamar as 

relações interartes. Esse olhar para as artes como “coisas” de linguagem em trânsito 

converge em reflexões que dão atenção diferenciada e aprofundada sobre o que é 

mídia. E na sequência desse caminhar, constatamos que o ato de discutir, artística e 

cientificamente, sobre essas novas facetas resulta num borrar as fronteiras não 

apenas dos objetos de investigação, como também dos campos de estudo e pesquisa 

referentes ao observar as múltiplas camadas de significação nesses objetos. 

Dentre os nomes contemporâneos nos Estudos Literários que pensam teórica 

e criticamente sobre essa profusão de linguagens, ou melhor, mídias em trânsito nos 

objetos de arte produzidos com alto nível de autoconsciência, ou metalinguagem, ou 

metamídia, encontramos em Lars Elleström (2017, 2020) um aprofundar conceitual 

acerca da intermidialidade. O radical inter traz, em si, a ideia de “ponte” entre mídias. 

Se existe uma ponte, existem, no mínimo, dois pontos de partida e/ou chegada entre 

uma mídia e outra. E mais do que isso, somos convocados a repensar as expressões 

artísticas – o objeto livro, por exemplo – como mensagens materializadas em coisas 

que são produzidas como um meio de comunicar algo entre, no mínimo, dois sujeitos. 

Esses dois sujeitos, na compreensão de Elleström (2017), são duas mentes, a 

de um produtor e a de um perceptor – na particularidade de nosso trabalho, de um 

autor de livros e de um Leitor, respectivamente. Essas mentes são produtoras de 

corpos materiais (objetos ou fenômenos) que funcionam como “midiadores potenciais 

de um produto de mídia.” (ELLESTRÖM, 2017, p. 30). A partir disso, somos capazes 

de identificar um processo de virtualização para uma realização material, ou seja, uma 

topologicidade que surge de uma topografia. Porém, antes de avançarmos em nossa 

mudança de perspectiva, retomemos com o que seria esse produto de mídia. Ainda 

nas palavras de Elleström (2017, p. 36), um produto de mídia é uma “entidade de 

comunicação que permite uma transferência de valor cognitivo da mente de um 

produtor para a mente de um perceptor, uma entidade material que tem a capacidade 

de desencadear uma resposta mental.” Sendo que essa transferência de valor 

	
92 No original: “The attention to matter, media and the particularity of the arts is one of the points on 
which art becomes modern.” 
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cognitivo “não é uma transferência material, mas uma transferência mental com o 

auxílio da materialidade.” (idem). Aqui, somos impelidos a interromper a reflexão do 

campo literário e intermidial para trazer o que se pensa hoje no campo artístico e 

material como uma forma de ampliar nosso horizonte acerca desse produto de mídia. 

Quando propõe partir de uma materialidade literal (madeira, pedra, areia etc.) 

para alcançar uma materialidade probabilística, ou seja, ir além das literalidades 

materiais das coisas para perceber suas possibilidades enquanto condicionadoras de 

comportamento e uso nos sujeitos em contato com essas mesmas coisas, Drucker 

(2009, p. 13, tradução nossa93) coloca: 

O objeto estético apresenta uma série de limitações e possibilidades – 
podendo ser lido de várias maneiras, dando origem a uma série de 
interpretações possíveis. Essas limitações e possibilidades se agrupam, 
como em qualquer outra experiência humana estatisticamente medida, em 
torno de uma norma, com uma margem de erro. Anormalidades ocorrerão. A 
performance da obra a constitui, mas também tem efeito na experiência 
cognitiva do leitor/observador. 

Seria, então, o produto de mídia a performance (ou as performances) prevista 

numa obra de arte produzida com alto grau de autoconsciência em suas múltiplas 

materialidades, como o é o objeto livro contemporâneo? Questão que nos instiga a 

prosseguir por esse caminhar nas “pontes” entre as disciplinas. 

O objeto estético oferece suas possibilidades, não como uma coisa ou 
entidade, mas como uma provocação à interpretação. Portanto, temos que 
entender textos, imagens etc. como eventos, não como entidades. Em sua 
construção literal e física, esses eventos expressam condições e um campo 
de forças, não um conjunto de coisas em relação umas às outras cujas 
identidades são fixas ou auto-evidentes. Tampouco são as ‘coisas’ de um 
texto autocentrado. Esses eventos são sempre entidades probabilísticas, 
sujeitas a possibilidades restritas, ainda que indeterminadas. Como em 
qualquer campo probabilístico, o ato de intervir (ler, olhar, observar) constitui 
o evento, dando-lhe forma determinada a partir de sua potencialidade. 
(DRUCKER, 2009, p. 13, tradução nossa94, grifos da autora) 

	
93 No original: “The aesthetic object presents a set of constraints and possibilities – it can be read a 
certain number of ways, gives rise to a set of possible interpretations. These cluster, as in any other 
statistically measured human experience, around a norm, with an error distribution. Outliers will occur. 
The performance of the work constitutes it, but also, has an effect on the cognitive experience of the 
reader/viewer.” 
94 No original: “The aesthetic object offers its possibilities, not as a thing or entity, but as a provocation 
to interpretation. Thus we have to understand texts, images, etc. as events, not entities. In their literal 
and physical construction, they express conditions and a field of forces, not a set of things in relation to 
each other whose identities are fixed or self-evident. Nor are the ‘things’ of a text self-identical. They are 
always probabilistic entities, subject to constrained but indeterminate possibilities. As in any probabilistic 
field, the act of intervention (reading, seeing, watching) constitutes the event, gives it determinate form 
from its potential.” 
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Aquilo que estamos apontando como objetualidade do livro ganha um reforço 

de significação quando nos dispomos a pensar sobre essa diferença fundamental 

entre entidade e evento. A entidade, ou aquilo que constitui a existência de algo real, 

diz muito sobre o caráter de objeto do livro, sua fisicalidade, sua coisidade (cf. 

DRUCKER, 2005) – ou como diria Pressman (2020, p. 30), seu “estar ali”. Contudo, 

encarar essa objetualidade, tanto passível de intervenção quanto possível de intervir 

no contato com o sujeito diante dela, é encarar suas possibilidades como entidade e 

como evento ao mesmo tempo. A partir disso, poderíamos entender que se colocar à 

disposição frente à objetualidade do livro, sem coloca-la em segundo plano à 

textualidade, seria o mesmo que se propor a interagir com essa objetualidade no 

campo de forças que ela condiciona: provocação tanto topológica quanto topográfica. 

Nesse sentido, retomamos a reflexão intermidial de Elleström (2017, p. 37) ao 

encontrarmos uma diferenciação entre o produto de mídia e a mídia técnica, ou os 

“dispositivos materiais que possibilitam a manifestação física dos produtos de mídia 

no mundo. Eles são elementos que têm a capacidade de exibir produtos de mídia e 

torna-los disponíveis para os sentidos do perceptor [...].” Seguindo essa lógica, 

quando nos deparamos com a descrição do livro como mídia técnica (ELLESTRÖM, 

2017, p. 91-92) que intermidia uma mídia qualificada como a fotografia – mesmo o 

“tipo de mídia qualificada romance” (DOMINGOS, 2020, p. 19); ou com o 

entendimento das páginas do livro como “dispositivos técnicos de armazenamento e 

dispositivos técnicos para a exibição de configurações sensoriais visuais” 

(ELLESTRÖM, 2020, p. 18, tradução nossa95), identificamos a compreensão do livro 

como esse dispositivo material capaz de lançar ao Leitor uma provocação possível: 

uma entidade (mídia técnica) que propõe um evento (produto de mídia/performance). 

Contudo, o próprio livro pode assumir esse caráter de evento quando seus 

elementos físicos, objetuais significam na composição artística híbrida que ele propõe. 

Uma vez que o nosso objeto de investigação é um livro que traz, em si, graus de 

autoconsciência das suas múltiplas materialidades exatamente por reconhecer sua 

objetualidade como elemento constitutivo da sua experiência de linguagem, podemos 

colocar que o códex, na lógica tanto literária e intermidial quanto artística e material, 

assume o papel de mídia técnica (entidade) e de produto de mídia (evento) em 

	
95 No original: “Book pages are technical devices of storage and technical devices for the display of 
visual sensory configurations.” 
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movimento e intercambialidade. Um formato que acompanha a lógica da imagem 

impressa na página, e vice-versa; a gramatura do papel interferindo na legibilidade da 

tipografia (mesmo da ilustração) inscrita em sua superfície, ou a aplicação de uma 

camada de tinta (mesmo um recorte) interferindo na gramatura do papel; a 

encadernação que condiciona um poder abrir mais ou menos as páginas do códex, 

ou as inscrições nas páginas do códex que demandam um movimentar mais ou menos 

intencional ao centro ou aos extremos do livro. Provocações do contato físico. 

Acompanhar ainda o raciocínio de que as mídias técnicas são “quaisquer 

objetos, fenômenos físicos ou corpos que midiam configurações sensoriais no 

contexto da comunicação; que realizam e exibem as entidades que adquirem a função 

de produtos de mídia” (ELLESTRÖM, 2020, p. 64, tradução nossa96), é acompanhar 

a lógica de que uma entidade pode adquirir a função de evento. Ainda que nem toda 

mídia, ou linguagem, trabalhada esteticamente consiga efetuar esse trânsito fluido 

entre as esferas topológica e topográfica do objeto, da coisa, entendemos que o livro, 

tal qual o compreendemos aqui, consegue materializar essa possibilidade de 

intercâmbio, esse transitar entre concreto e virtual. Isso nos mostra que  

a força da materialidade sustenta provocações ao saber. A arte é a prática de 
dar forma, e a estética é o campo da filosofia preocupado com o 
conhecimento que surge da percepção. Portanto, se a tarefa da arte é dar 
forma, e esse dar forma é a expressão do conhecimento, então a 
possibilidade de imaginar a reinvenção da nossa compreensão de nossos 
próprios processos depende do reconhecimento de que eles estão, de fato, 
em ação. A página sensível é apenas a aparência de uma provocação à 
percepção – não é um molde literal transferido para a mente. (DRUCKER, 
2009, p. 15, tradução nossa97) 

A ideia de uma aparência que provoca a percepção já encontra respaldo crítico 

e teórico na dita era da reprodutibilidade técnica das obras de arte98 – era essa em 

	
96 No original: “any objects, physical phenomena or bodies that mediate sensory configurations in the 
context of communication; they realise and display the entities that acquire the function of media 
products.” 
97 No original: “the force of materiality supports provocations to knowing. Art is the practice of form-
giving, aesthetics the field of philosophy concerned with knowledge that arises from perception. So if 
the task of art is form-giving, and form-giving is the expression of knowledge, then the possibility of 
envisioning reinvention of our understanding of our own processes relies upon a recognition that they 
are indeed at work. The sensible page is only the appearance of a provocation to perception – it is not 
a literal template transferred to the mind.” 
98 Encontramos na nota X da terceira versão para o clássico ensaio “A obra de arte na época de sua 
reprodutibilidade técnica” (1935-1938), de Walter Benjamin, uma teoria da mimese na arte que está 
embasada no que ele postula como as duas esferas da arte – aparência e jogo –, em que “aquele que 
imita faz o que faz só aparentemente” (cf. BENJAMIN, 2012, p. 72-76). Ainda que não seja nossa 
proposta enveredar por essa discussão, cabe pontuar que os verbos em língua portuguesa “aparentar” 
e “jogar” cabem no único verbo em língua alemã Spielen, ou “fazer como se”. 
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que o próprio livro se populariza com o advento da reprodutibilidade pelo pocket book. 

Porém, no momento presente, é preciso colocar que, em sendo aparência, todo 

evento (livro como produto de mídia) lançado como provocação à mente do perceptor 

(Leitor) representa uma entidade (livro como mídia técnica) que, por sua vez, é a 

representação de um evento (livro como produto de mídia) formulado na mente do 

produtor (autor). A mídia técnica (entidade), então, operando como uma “ponte” entre 

duas materialidades probabilísticas, duas possibilidades de produtos de mídia 

(eventos), pode ser entendida como um dar forma a uma possibilidade de imaginar o 

valor cognitivo na mente do perceptor que, por seu turno, “tem algumas semelhanças 

com o valor cognitivo na mente do produtor.” (ELLESTRÖM, 2017, p. 31). Essa 

operação ocorre numa mídia: o livro. E o livro, tal qual o compreendemos, é uma mídia 

remidiada que, a partir do seu entendimento como mídia técnica (entidade), projeta 

uma experiência de linguagem do topográfico para o topológico, quando sua 

virtualidade opera, distanciando mentalmente o Leitor do objeto concreto (imidiação); 

ao passo que, sendo materialidade probabilística, ou seja, produto de mídia (evento), 

projeta uma experiência de linguagem do topológico para o topográfico e deste último 

para o topológico novamente, quando sua objetualidade intervém fisicamente, 

reaproximando o Leitor da coisa livro (hipermidiação) durante o seu distanciar-se. 

Com isso em mente, caminhamos para um quasi-axioma ao afirmarmos que, 

no objeto livro como mídia remidiada, os produtos de mídia não se materializam 

apenas em palavras e imagens – nas linguagens verbal e visual, respectivamente –, 

como também chegam aos sentidos do Leitor por elementos gráficos e táteis do códex 

– naquilo que, aqui, estamos propondo chamar linguagem objetual. Trazemos ainda 

como endosso à nossa proposta o fato de, nesses livros produzidos por artistas da 

visualidade como literatura em códex, os aspectos objetuais serem explorados pelo 

autor tanto como entidade (mídia técnica) quanto como evento (produto de mídia). 

Esse fenômeno do-e-no livro se distancia de uma visão meramente instrumental – 

logo, afastando-se de uma abordagem paratextual – da objetualidade. 

Dado que uma discussão extensa acerca do termo objetualidade99 não é o 

objetivo ora proposto, sigamos com o construir de nossa proposta para uma crítica 

	
99 Desde a arte objetual entre os anos 1950 e 1960 – como o foi o Neodadaísmo, por exemplo –, 
encontramos diversas tentativas de aproximação entre os termos materialidade e objetualidade, com 
destaque para o texto basilar de Michael Fried, Art and objecthood ([1967] 2002), acerca da “arte 
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literária neo-materialista que se posicione diante do livro reconhecendo esses 

aspectos objetuais enquanto linguagem. É válido constatar que a tentativa de olhar 

essas materialidades probabilísticas como parte constitutiva do códex não é inédita 

no campo das Artes do Livro. As equivalências de significação entre a coisa livro e as 

tessituras de palavra e imagem inscritas em seu espaço performático de composição 

são próprias à “nova arte de fazer livros”, tal como postulada por Ulises Carrión há 

quase 50 anos. Segundo o artista conceitual mexicano, 

a linguagem da nova arte é radicalmente diferente da linguagem cotidiana. 
Negligencia intenções e utilidade, e se volta para si mesma, investiga-se, 
buscando formas, séries de formas que possam dar origem e desvelar 
sequências de espaço-tempo. (CARRIÓN, [1975] 2011, p. 41) 

Vemos, aqui, a utilização de “linguagem” dentro de uma semântica polissêmica 

acolhedora de outros elementos, na qual incluiríamos uma mídia técnica (o livro) como 

a materialização de um produto de mídia (o próprio livro), em que 

as palavras [...] não estão ali para transmitir determinadas imagens mentais 
com determinada intenção. / estão ali para formar, junto com outros signos, 
uma sequência de espaço-tempo que identificamos com o nome do livro. 
(CARRIÓN, [1975] 2011, p. 43) 

[...] 

	
literalista”, onde o termo objetidade (objecthood) condiz a uma renúncia às garantias dadas 
aprioristicamente pelo meio e da afirmação de um objeto como mero objeto, à condição ou status que 
os objetos de arte minimalista, por exemplo, alcançam justamente quando renunciam à sua 
objetualidade (objectuality) (cf. ROCHA, 2010) – termo este que é caro à filosofia, tratando-se de uma 
reflexão contemporânea que encontra sua base na hermenêutica da facticidade, de Martin Heidegger 
(cf. SANTAELLA et al., 2015), própria à relação sujeito/objeto, aproximando-se, em parte, do uso que 
intentamos aqui. Já Katya Mandoki (2007, p. 55-57), em discussão no campo da estética, compreende 
objetualidade (objectuality) como a natureza de um objeto como mera coisa, referindo-se à coisa como 
tal, à sua coisidade (thingness), algo que está fora do conhecimento, que não é co-subjetividade – 
distanciando-se de nosso uso para o termo. Por sua vez, José R. Júnior (2005), ao discutir os 
fundamentos filosóficos de Emil Lask, faz uso do termo objetualidade (Gegenständlichkeit) 
independente de uma subjetividade, como instância original de constituição do sentido; não diferindo 
muito do que Helena G. Sacco (2014) nos coloca quando utiliza o termo objetualidade como uma 
característica própria às coisas no mundo, tornando-se, inclusive, tema de criação e discussão no 
campo literário, onde objetos do cotidiano doméstico entram no campo ficcional – o que se afasta do 
caráter de equivalência que buscamos aqui entre os planos ficcional e concreto. Em suma: os termos 
em inglês objecthood e objectness (cf. DRUCKER, 2005, p. 156-164; 2018), que se utilizam dos sufixos 
-hood e -ness, respectivamente, correspondem a palavras de naturezas distintas, substantivo e 
adjetivo, respectivamente, ainda que ambos designem a condição e/ou estado, qualidade, medida de 
ser algo – no caso, objeto (object). Na língua portuguesa, quando fazemos uso do sufixo -dade (do 
latim -tate) – assim como acontece com o uso do sufixo -ity na língua inglesa –, transformamos um 
adjetivo (“objetual”) em um substantivo abstrato, que contém ainda uma ideia de qualidade ou estado, 
porém, sendo um recurso bastante utilizando, desde o século XX, para se referir à especificidade de 
um dado meio (cf. ROCHA, 2010), o que, em nosso caso, condiz com o que queremos elucidar quando 
falamos de objetualidade (objectuality) como paralelo para linguagem. 
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em um livro da nova arte as palavras não transmitem nenhuma intenção; 
servem apenas para formar um texto que é um elemento do livro, e é este 
livro, em sua totalidade, que transmite a intenção do autor. (ibidem, p. 52) 

[...] 

a nova arte usa qualquer manifestação da linguagem, pois o autor não tem 
nenhuma outra intenção a não ser testar a capacidade que tem a linguagem 
de querer dizer algo. (ibidem, p. 57) 

Falamos, com isso, de uma sintaxe diferenciada e não exclusiva à perspectiva 

linear própria aos usos da palavra e/ou à perspectiva circular própria aos usos da 

imagem, tal como tradicionalmente se estabeleceu na crítica literária dos livros 

ilustrados infantis, mas que acolhe estas e as coloca em diálogo, confronto com outras 

sintaxes desde a capa às folhas encadernadas no códex, criando “condições 

específicas de leitura” (CARRIÓN, [1975] 2011, p. 67) – portanto, de percepção e 

performance. Assim, o sujeito que se coloca diante do objeto livro contemporâneo não 

apenas lê e vê, como também olha e ouve, toca e manuseia – tudo é Ler, tudo 

acontece concomitantemente, no ato perceptivo, no sentir apreendendo as 

configurações inscritas ao longo das superfícies do códex. Neste sentido, Ler um livro 

como mídia não é apenas “perceber sequencialmente sua estrutura” (CARRIÓN, 

[1975] 2011, p. 66), mas atentar à sonoridade do atrito entre as folhas no virar de 

páginas, assim como se demorar numa olhadela pela superfície da página aberta e 

num dedilhar pelo papel sobreposto a outro – em suma, às “modalidades das 

mídias”100 (ELLESTRÖM, 2017, 2020). Objetualidade que convoca à intervenção. 

 Quando Michel Melot (2012, p. 77) afirma que a própria “composição da página 

se torna uma linguagem em si mesma”, característica esta que é inerente ao layout 

no espaço gráfico do livro; ou que os livros são objetos simbólicos “unicamente 

sensíveis a seu peso, formato, material, estrutura”, e que “a textura faz neles o papel 

de texto” (MELOT, 2019, p. 66), o pensador francês ecoa parte dos elementos 

estruturais à metacrítica que é metaescrita desse objeto milenar – para retomar o que 

discutimos anteriormente, a partir de Drucker (1995a). As aberturas e dobras, 

estruturas associadas à atividade cinética no códex, ao seu movimento particular 

diretamente ligado à encadernação e aos atos de girar, abrir e folhear o livro, são 

aspectos recentemente explorados por alguns críticos de Literatura Infantil (cf. 

GIRÃO, 2017; ALMEIDA & CAMPOS, 2020) – onde se abordou, em diferentes graus, 

	
100 Uma reflexão de mais fôlego sobre essas modalidades será realizada em nosso quinto capítulo. 
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os usos conscientes desses elementos objetuais inerentes à forma significante que é 

o livro. Em outros termos: são exercícios críticos primeiros que deram espaço à 

linguagem objetual enquanto significação equivalente às linguagens verbal e visual. 

Por sua vez, dimensão e layout são estruturas que também já passaram pelos estudos 

críticos da Literatura Infantil, como mencionado anteriormente, nos textos-base de 

Nikolajeva (2011) e de Linden (2011b), tratando-se, porém, de abordagens que 

compreendem esses componentes objetuais como suporte, numa dinâmica própria 

ao projeto gráfico do livro que tem em vista uma melhor acomodação das inscrições 

verbal e visual, para, assim, tornar presente o texto – ou seja, como paratextos. 

Quando nos posicionamos para olhar o objeto livro como mídia remidiada, a 

partir de uma lente analítica que compreenda as materialidades probabilísticas do 

códex – como formato e tamanho, por exemplo –, colocamo-nos em limiar 

desarmônico à tradição crítico-literária que investiga esses mesmos aspectos. 

Contudo, localizamo-nos coerentes e éticos à autoconsciência desse produto de mídia 

que, materializado numa mídia técnica, provoca o Leitor a pensar, inclusive, em 

formato e tamanho como elos significantes no todo do livro, como elementos 

estruturantes de uma sintaxe que é própria à linguagem objetual. 

De fato, formato e tamanho, como elementos estruturais à categoria das 

dimensões no objeto livro, em sua tridimensionalidade ótico-tátil, quando pensados 

enquanto linguagem, como mídia, não passam despercebidos pelo Ler corpo-a-corpo 

realizado pelo Leitor, que segura e manuseia esse mesmo livro. O cubo materializado 

de um códex segreda em si alguns movimentos dialéticos que dão acesso, a um só 

tempo, a camadas próprias à bidimensionalidade da folha de papel numa página dupla 

aberta, assim como fornece o espaço durativo para a apreensão prolongada dos 

significantes inscritos nessa mesma página, em mutação – vindos da palavra, da 

imagem e do próprio objeto livro. Atentar a estes aspectos, assim como às potências 

do abrir e folhear orquestrados como intervenções possíveis na objetualidade, é ação 

ética/estética à concomitante relevância dos planos virtual e concreto no livro, onde 

os “eventos narrativos se desenrolam pelo tempo duplamente articulado, da leitura e 

da história contada.” (DRUCKER, 1999, p. 6, tradução nossa101). 

	
101 No original: “narrative events unfold through the doubly-articulated time of reading and of the tale 
being told.” 
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Partindo desse campo de ideias que transitam por “pontes”, nossa proposta 

para análise do literário no objeto livro contemporâneo demanda um Ler crítico e 

consciente de que enfrentar a linguagem objetual do-e-no códex, como mídia, em seu 

grau de equivalência com as linguagens verbal e visual, é trazer à superfície 

provações e atribulações de santidade, de traição, de violação e o registro 
mutilado, todos vinculados ao legado afetivo do Livro não apenas como 
Objeto – até onde me diz respeito, qualquer livro com suas páginas coladas 
não está envolvido em um diálogo –, mas o Livro como Tema, como Assunto, 
como Perspectiva e como Responsabilidade. (DRUCKER, 1995a, p. 31, 
tradução nossa102)  

A responsabilidade de dar a Ler essas traições à norma, essa perspectiva que 

desconstrói molduras preexistentes da coisa livro como mídia técnica que provoca o 

Leitor – seja em capas, dobras, margens, folhas, recortes, extensões, densidades, 

porosidades, mesmo luminosidades, do papel, tamanhos, formatos, pesos etc. –, 

enquanto ação artística autoconsciente desta forma significante que é o códex, 

demanda da crítica literária um olhar outro para a linguagem objetual. Nesse sentido, 

para as análises que nos propomos realizar nos próximos três capítulos, assumiremos 

não apenas uma perspectiva múltipla de linguagens, onde a objetualidade seja vista 

como estruturante do livro como mídia remidiada; como também um posicionamento 

de crítica neo-materialista, que faz ecoar a voz do artista concretizada tanto em 

palavras quanto em imagens e no objeto em si, oferecendo “um importante ponto de 

vista contrário, uma perspectiva individual em oposição às estratégias frequentemente 

formuladas da cultura dominante” (DRUCKER, 1999, p. 24, tradução nossa103). 

 

 

 

 

 

  
	

102 No original: “trials and tribulations of sanctity, betrayal, violation, and the mutilated record all bound 
into the affective legacy of the Book not merely as Object – as far as I am concerned, any book with its 
pages glued shut is not engaged in a dialogue – but Book as Topic as Subject as Prospect and Charge.” 
103 No original: “an important counter point of view, an individual perspective in opposition to the often 
formulaic strategies of dominant culture.” 



	 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[...] 

precisamos de horizontes largos para 
repensar as ideias acerca das formas ou 
dos gêneros na literatura e, com base nas 
possibilidades técnicas da nossa situação 
atual, chegar às formas de expressão que 
representam o ponto de partida para as 
energias literárias do presente. 

[...] 

O que devemos exigir do fotógrafo é a 
capacidade de dar à sua fotografia uma 
legenda que a subtraia do desgaste pela 
moda e lhe confira o seu valor de uso 
revolucionário. Mas essa exigência será 
posta de modo mais insistente se nós – os 
escritores – nos pusermos a fazer fotografia. 

[...] 

Um autor que não ensina nada aos 
escritores não ensina nada a ninguém. 
Assim, é decisivo que a produção tenha 
caráter de modelo, capaz de, em primeiro 
lugar, levar outros produtores à produção e, 
em segundo lugar, pôr à sua disposição um 
aparelho melhorado. 

[...] 

 

[Walter Benjamin, “O autor como produtor (1934)”. 
In: Estética e sociologia da arte, 2017, p. 81-105] 

 
 

Postagem de Suzy Lee no Instagram, em 
23/07/2021, celebrando os “quase 20 anos de 
Alice”, com retrato que fez durante o processo 
de criação do livro. 
Disponível em: 
<https://www.instagram.com/p/CRqsBoUMre4/>  

Postagem de Suzy Lee no Instagram, em 
29/08/2021, diante de uma reprodução 
aumentada de uma das páginas de seu livro 
Alice durante visita à exposição que celebra 
seus 20 anos de carreira como autora de livros 
infantis, em Seul, Coreia do Sul. 
Disponível em: 
<https://www.instagram.com/p/CTJc8JOlZxy>  
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CAPÍTULO 3 – ALICE IN WONDERLAND, de Suzy Lee 
– Um livro-imagem? 
 

Uma primeira percepção sem nenhum fundo é inconcebível. Toda percepção 
supõe um certo passado do sujeito que percebe, e a função abstrata de 
percepção, enquanto encontro de objetos, implica um ato mais secreto pelo 
qual elaboramos nosso ambiente. 

[Maurice Merleau-Ponty, “O espaço”. 
In: Fenomenologia da percepção, 2011, p. 378] 

 

Perseguindo possíveis respostas à indagação “um livro-imagem apenas?”, o 

presente capítulo tem por objetivo principal se debruçar nas páginas interpictoriais do 

objeto-livro de Suzy Lee: Alice in Wonderland (2002). Com a intenção de desvelar o 

mise en scène proposto nas diversas camadas desta narrativa pictórica fotografada e 

montada pela autora sul-coreana, enquanto releitura e adaptação do clássico de Lewis 

Carroll em códex104 – que convida o corpo do Leitor por estímulos hápticos no olhar –

, partimos das reflexões de Georges Didi-Huberman (2013, 2014, 2015) sobre um 

posicionar-se diante das imagens e “tentar dizer olhando”, dentro da filosofia da 

linguagem, assim como buscamos, na teoria estética da visualidade, a noção de “olhar 

háptico”, desenvolvida por Laura U. Marks (2002); tudo em diálogo constante com os 

diferentes graus de autoconsciência da objetualidade do livro como linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
104 Não é objetivo do presente trabalho apresentar uma análise de cunho comparatista entre as obras 
de Lewis Carroll e Suzy Lee. Um exercício nessa perspectiva, realizado pela autoria deste escrito, pode 
ser encontrado em Cardoso e Girão (2016). 
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“Quem você pensa que sonhou?” 

Esta é a linha que finaliza o segundo volume das aventuras oníricas de 

linguagem vividas por uma garotinha que marcou para sempre a Literatura infantil: 

Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá ([1871] 2009, p. 315, grifo do autor), 

do britânico Lewis Carroll. O narrador, tão desafiador quanto a protagonista da 

história, se dirige ao Leitor e demanda que este dê nomes possíveis a quem teria sido 

o responsável por todo o percurso à realeza vivido por Alice nesta sua segunda ida 

ao País das Maravilhas – desta vez, atravessando o espelho em cima da lareira. 

Contudo, receber respostas a essa indagação parece indiferente ao narrador, uma 

vez que, no virar de páginas seguinte, alcançamos a guarda final do livro e, na 

sequência, o fechamos e ficamos diante da contracapa de um bloco encerrado em si. 

É com este mesmo tom de desafio, para sair de uma passividade histórica, com 

certo ar de dúvida e mistério, que nos vemos diante do volume quadrangular horizontal 

– uma mescla de cinzas e verdes, uma caixa de papelão duro, ondulações imprecisas 

numa superfície lisa, cantos angulosos e ásperos (Fig. 1), num tamanho menor que o 

comum105 a outros livros infantis – que seguramos em mãos ao primeiro contato com 

Alice in Wonderland, livro publicado por Suzy Lee em 2002. 

Figura 1 – Reproduções de cantos e laterais do livro Alice in Wonderland. 

 
Fonte: LEE (2002). 

A impressão sóbria em jato de tinta sobre o papel Somerset Velvet – utilizado 

há mais de 300 anos para o fabrico de livros em edições de luxo, além de seu histórico 

	
105 Medindo 20,5cm de altura x 17,5cm de largura x 1,8cm de profundidade em paginação. 
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como base ideal para incursões sensíveis em técnicas como nanquim, carvão e 

aquarela – de altíssima gramatura, sem dúvidas, causa estranhamento ao Leitor já 

familiarizado com livros ilustrados contemporâneos, comumente impressos em papel 

offset ou couché de gramatura média. A ausência de deformidades e/ou desníveis 

entre a capa e o miolo (Fig. 2) também marca uma estranheza quando se tem em 

mente livros cujas capas são feitas em material mais rígido que o das folhas internas. 

Figura 2 – Reproduções de laterais e lombada do livro Alice in Wonderland. 

 
Fonte: LEE (2002). 

A encadernação estilo Springback – onde a lombada da capa não está fixa à 

lombada do miolo –, comumente utilizada em coletâneas de romances, mesmo de 

títulos enciclopédicos, aqui traz um diferencial: exatamente pela não união das 

lombadas, ou espinha do livro, é possível abrir as páginas em ângulos de até 180º 

sem deformar o códex, ou mesmo forçá-lo a se manter aberto. E este é apenas o 

primeiro contato ótico e tátil com esse objeto, publicado por uma casa editorial 

tradicional em livros de arte para a infância: a italiana Corraini Edizioni106. 

Ainda que tenha sido publicado em 2002, Alice in Wonderland é resultado do 

mestrado de Suzy Lee em Book Arts na Camberwell College of Arts, Londres, durante 

os anos de 2000 e 2001. Já em sua edição original, em encadernação Copta – sem 

lombada, o que deixa o miolo inteiro visível (Fig. 3) –, a artista experimentou técnicas 

de montagem que envolviam as linguagens da pintura, do teatro, da fotografia, da 

performance, do cinema etc. Tudo isso num livro que traz uma narrativa, até certo 

	
106 Responsável pelos direitos autorais de publicação de toda a obra de Bruno Munari, por exemplo. 
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ponto, bem próxima à original carrolliana, porém, que toma uma outra direção 

exatamente no meio do livro, no ponto exato que divide os sete (07) cadernos que o 

compõem, quebrando qualquer previsibilidade estabelecida no Leitor durante a sua 

primeira leitura exploratória das imagens fotogradas e emolduradas em retângulos 

breves e duros. Esse impasse narrativo, localizado fisicamente no meio do livro, 

replica os jogos de espelhamentos que vão se revelando deste ponto em diante. 

Figura 3 – Reproduções da primeira edição do livro Alice in Wonderland. 

 
Fonte: Hintoki Press107 (2001). 

Com o original de 2001 em mãos, Suzy Lee visitou a tradicional Bologna 

Children’s Book Fair, na Itália, onde não só fechou o acordo de publicação do seu 

primeiro livro como autora de literatura, como entrou, de vez, no campo de criação de 

livros infantis. Formada desde 1996 em Pintura pela Seoul National University, Seul, 

Lee vivia uma carreira como artista plástica e fotógrafa em experimentação, sempre 

expondo em galerias com coletivos de novos pintores. Realizava algumas ilustrações 

para livros de outros autores coreanos, mas sempre foi encantada pelo mundo dos 

livros infantis, em especial, dos livros ilustrados, onde palavras e imagens têm voz 

narrativa. Na feira italiana do ano seguinte, em 2002, ela havia não apenas publicado 

seu primeiro título, Alice in Wonderland, como ganhara o prêmio da Illustrators 

Exhibition, painel dentro do evento, na categoria “Ficção”, com as ilustrações para um 

livro-imagem ainda em produção: 토끼들의 밤 (A noite dos coelhos). 

	
107 Disponível em: 
<http://www.suzyleebooks.com/zeroboard/zboard.php?id=press&page=2&sn1=&divpage=1&sn=off&s
s=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=12>. Acesso em: 15 out. 2020. 
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Contudo, o livro de Suzy Lee declaradamente inspirado na obra de Lewis 

Carroll marcou não apenas a carreira da artista sul-coreana – o título faz hoje parte 

da Artist’s Book Collection no Tate Britain, em Londres –, como é visto até hoje com 

certo receio pelos enigmas que seus recortes, colagens, jogos de cena em página 

desvelam. Há uma captura do olhar quando o Coelho Branco se volta já não mais 

desenho, bonzinho, atrasado: ele agora é espuma que persegue tanto a personagem 

desenhada no livro quanto a imaginação de um Leitor em reviravolta. 

Teatro, lareira embaixo do espelho, códex. As cortinas que se fecham (ou se 

abrem) são as páginas que aguardam pelos movimentos de um corpo externo à coisa 

livro. Na parte superior, uma Alice gravada em tipografia monumental, cromada, talvez 

costurada, e, na parte inferior, uma Alice em tipografia comum, serigrafada e 

sobreposta em verde à fotografia preto-e-branco que toma 95% da capa (Fig. 4). 

Figura 4 – Reproduções de capa e contracapa do livro Alice in Wonderland. 

 
Fonte: LEE (2002). 

Tantas aproximações possíveis e um primeiro enigma se coloca: seria um livro-

imagem apenas? Nas palavras de Nikolajeva e Scott (2011, p. 21), os livros-imagem 

são uma categoria de livro ilustrado constituído por narrativa pictórica, ou seja, “sem 

ou com pouquíssimas palavras”. Conhecidos ainda como livros ilustrados sem 

palavras (wordless picture books), ou livros silenciosos (silent books), trata-se de “uma 

forma extremamente complicada, já que demanda que o leitor/espectador verbalize a 

história.” (NIKOLAJEVA & SCOTT, 2011, p. 25). Mas seria este o único destino nas 

leituras de narrativas pictóricas: verbalizar a história? Por que não dançar, gestualizar, 

desenhar, pintar, moldar uma história? Esta concepção focada no verbal, como 

discutido até aqui, em muito deixa de fora grande parte dos potenciais de experiências 

de linguagem previstas nesses objetos: os livros. 
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E quando esta narrativa pictórica é composta não só por ilustrações, mas por 

fotografias? Sendo que estas fotografias – segundo registros de experimentos 

compartilhados pela artista (Fig. 5) – são apenas índices de montagens repletas de 

graus de profundidade nos palcos onde as personagens corporificam a ausência de 

palavras. Em um códex que, fora do campo dos Estudos Literários, seria facilmente 

catalogado como livro de artista, essas imagens despertam lampejos de percepção 

no corpo que nos fazem ecoar as palavras de Didi-Huberman (2014, p. 48, tradução 

nossa108) quando este afirma: “[...] tenho a impressão de que, quando eu olho, não 

tenho tempo nem espaço – nem mesmo a disponibilidade sensorial ou motora, 

corporal – de dizer o que quer que seja.” Mas e quando há imagens dentro das 

imagens? Representações visuais que não simplesmente figuram em segundo plano 

à ação das personagens, mas que com elas interagem, interpelam? 

Figura 5 – Reproduções do exercício “Under the Table Theatre for Alice” 
para o livro Alice in Wonderland. 

 
Fonte: Hintoki Press109 (2000). 

Em um objeto que se mostra, a princípio, em páginas de superfície fosca, 

escuras, não refletoras de iluminação, promotoras de silenciamentos à esquerda para 

o que acontecerá à direita, tal qual as cortinas de um teatro, poderíamos iniciar nossa 

investida analisando suas aberturas e layouts, ou aquilo que nos é lançado ao olhar 

pelo que as mãos efetivam ao abrir o códex e iluminar a página dupla posta em cena. 

	
108 No original: “[…] j’ai l’impression, quand je regarde, que je n’ai ni le temps ni l’espace – ni même la 
disponibilité sensorielle ou motrice, corporelle – de dire quoi que ce soit.” 
109 Disponível em: 
<http://www.suzyleebooks.com/zeroboard/zboard.php?id=press&page=2&sn1=&divpage=1&sn=off&s
s=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=15>. Acesso em: 15 out. 2020.	
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Escaletas são rascunhos escritos e/ou desenhados e/ou fotografados por 

montadores e diretores do cinema, uma forma de prever a composição sequencial das 

cenas de um filme. O que impera de uma imagem encenada à outra é o intervalo entre 

elas. Cria-se, assim, durações entre ações. Numa única sequência de imagens-

exercícios-testes, ficamos diante de elementos da representação presentes no 

cinema, na fotografia, no teatro, na pintura, na dramaturgia, na dança, mesmo na 

escultura e até na arquitetura – quantas mídias reunidas. No caso do uso de 

fotografias, comumente seria possível afirmar que são traços, marcas de algo que 

mantém uma ligação indicial com o mundo real e que ganha espaço de simbolização 

quando registrado pelo aparato, o que amplia significativamente quando se encadeia 

uma série de fotografias lado-a-lado. Tantas expressões possíveis materializadas em 

mídias técnicas como corpos, cenários, iluminação, figurinos, gestos etc., todas se 

lançando como enigmas, como imagens encenadas. E aqui cabe posicionarmos uma 

questão proposta pelo teórico das artes visuais Philippe Dubois (2017, p. 44): “Como 

pensar a imagem quando o suposto real que ela representa não é mais dado 

necessariamente como um traço daquilo ‘que foi’?” E quando aquilo que é fotografado 

não é meramente uma “imagem-traço” do real, mas algo pensado, montado e 

encenado em se fazendo imagem? 

Já nos primeiros olhares no que fica de não dito nos layouts iniciais do livro de 

Suzy Lee, entre páginas à esquerda “silenciadas” pela escuridão atenta do papel fosco 

e páginas à direita registrando um close-up que vai da plateia que se assenta à caixa 

cênica em preparação ao centro da sequência de fotografias, o Leitor é transportado 

para a experiência expandida de estar sentado diante da representação fotografada 

de um palco à italiana. Temos aqui uma representação de mídia, nos termos de 

Elleström (2017, p. 184, grifos do autor), quando um produto de mídia “pode sugerir, 

aludir ou se referir a outra mídia”, mesmo “mencionar ou nomear outra mídia”, e ainda 

“citar ou comentar sobre outra mídia.” No caso, um palco italiano montado numa 

fotografia. Segundo Jean-Jacques Roubine (1998, p. 82), no palco italiano, “a posição 

fixa do espectador, no seu face-à-face com o espetáculo, reproduz aproximadamente 

a atitude de quem contempla uma pintura.” Não diferente é a percepção do Leitor que 

se posiciona diante das aberturas nas primeiras páginas duplas desse livro. 

Silhuetas escuras que se acomodam no primeiro plano, membros da banda de 

músicos recortados a partir de outras reproduções fotográficas no fosso-orquestra, 
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uma imensa e suntuosa estrutura que emoldura a caixa cênica, cujas cortinas ainda 

estão fechadas, e imponente letreiro intitulando a peça que está para começar (Fig. 

6-7). De fato, enquanto seguramos o objeto livro de Lee aberto nestas páginas duplas, 

o percurso do nosso olhar é levado aos graus de profundidade e perspectiva que 

marcam o tradicional formato de palco teatral italiano – estruturalmente modificado a 

partir do Renascimento, com o advento da relação figura-fundo na pintura. Todavia, o 

que temos diante de nós são páginas abertas de um livro, onde jogos dialéticos 

quadrangulares se impõem no encadear do virar de folhas neste bloco duro de papel. 

Figura 6 – Reprodução de dupla onde a plateia se acomoda no livro Alice in Wonderland. 

 
Fonte: LEE (2002). 

Figura 7 – Reprodução de dupla onde o espetáculo “Alice in Wonderland” está para começar. 

 
Fonte: LEE (2002). 
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Esta posição clássica e fixa do espectador de frente para o espetáculo em palco 

italiano, tal como a posição tradicional, histórica e engessada do Leitor de frente para 

o livro, é criticada pela teoria teatral como 

[...] uma relação com o espetáculo fundamentalmente estática, na medida em 
que ele [o espectador] fica sentado num mesmo lugar do início ao fim da 
representação, condenado a uma percepção que se faz num ângulo e a uma 
distância invariáveis; e basicamente passiva, uma vez que em momento 
algum o espectador pode intervir no desenrolar do espetáculo. O palco 
fechado, em outras palavras, tornou-se uma caixinha de mágicas. O 
espectador foi condicionado por mais de três séculos de tradição ilusionista, 
que o habituaram a confundir esse tipo de espetáculo com a encarnação de 
uma essência do teatro. (ROUBINE, 1998, p. 87, grifos do autor) 

O que nos chama a atenção nesse trecho são as palavras grifadas, “estática” 

e “passiva” – referentes à padronização corporal do sujeito diante da experiência 

estética com a linguagem teatral –, assim como o adjetivo “ilusionista” – referente à 

intenção prevista na estrutura tradicional da relação figura-fundo da caixa cênica. A 

ilusão é um dos motivos centrais na montagem cenográfica-fotográfica de Suzy Lee 

em sua Alice. Nas palavras da autora sul-coreana, neste livro “se revela o segredo de 

que tudo era uma ilusão na lareira após o encerramento da peça. É como se você 

acabasse de acordar de um sonho, mas isso também fosse parte de outro sonho.” 

(LEE, 2012, p. 90). Perceber, no encadear de imagens fotografadas, esse mise en 

scène, só é possível porque o Leitor, à diferença do espectador tradicional diante do 

palco italiano, pode, sim, intervir no desenrolar do espetáculo na lareira (da mídia 

técnica/entidade ao produto de mídia/evento do-e-no livro), pois é ele quem aciona o 

elemento temporal da virada de páginas, dando voz às aberturas (da topografia à 

topologia, e desta à topografia novamente). 

Além disso, dado que as personagens figuram entre o palco e o Leitor como 

silhuetas, tal qual num teatro de sombras, em certa medida, seria o Leitor, ele também, 

integrante ativo desse desenrolar, numa perspectiva que parta do palco ficcional para 

o Leitor (do produto de mídia/evento para a mídia técnica/entidade em mãos). Envolto 

nessas performances possíveis e previstas nas materialidades probabilísticas 

concretizadas num transitar de fora para dentro e de dentro para fora, em abismo 

entre as personagens ensilhuetadas no “meio do caminho”, esse Leitor corporifica 

uma experiência de não mise en scène unicamente, mas também de mise en abyme. 
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Tudo isto acontece no transitar entre o plano ficcional (virtual) e o plano 

concreto de legibilidade do objeto em mãos: seriam as páginas “sóbrias” à esquerda, 

sem nada inscrito além do preto-piche, marcando um papel “emudecido”, parte das 

estratégias de construção daquilo que é mundo real vs. aquilo que é mundo 

imaginário? Esse “respiro” de um ato ao outro, de um transitar de cenas, é beneficiado 

pelo tradicional uso das páginas à direita como impactantes ao olhar do Leitor no 

ocidente, que vira folhas da direita para a esquerda. Logo, aquilo que vem inscrito nas 

páginas à esquerda, tradicionalmente, tem menos impacto a cada nova abertura do 

livro. Tal divisão no layout, que se repete por sete (07) duplas a partir do momento 

que a peça-livro tem início, é alterada quando Alice cresce, tomando conta de todo o 

espaço cênico de mostragem, e vislumbramos o Coelho Branco escapando da página-

palco no sentido contrário ao virar de folhas (Fig. 8). 

Figura 8 – Reprodução de dupla onde o Coelho Branco denuncia a mudança de curso no layout. 

 
Fonte: LEE (2002). 

O que aconteceu? Teríamos entrado nos bastidores do palco? A única 

referência prevista na página dupla atual, em relação à dupla anterior, são as cortinas 

presentes na página à direita, agora bem pouco visíveis por conta de uma explosão-

rosa que perfura o papel e impacta o corpo de Alice. Esta nova presença realista e 

recortada, de uma flora pertencente ao jardim da Rainha Vermelha na obra carrolliana, 

se impõe e expulsa a própria Alice do palco – é como se a página do códex tivesse 

se tornado muito menor e espacialmente insuficiente para aquilo que nos é mostrado. 

Agora que o Coelho Branco ocupa a página anteriormente “silenciosa”, estaríamos 

ainda face-à-face com o espetáculo? Ou teríamos sido transportados para outro 

espaço-tempo da narrativa que se abre pela intervenção de nossas mãos? 
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Os graus de mergulho previstos da moldura concretizada pelo códex aberto à 

mudança completa de perspectiva nos bastidores do palco, onde a perseguição entre 

as personagens se intensifica, rompem não apenas a quarta parede do palco como 

também reforçam o transitar do Leitor, imerso tanto nos jogos ilusionistas da 

linguagem visual quanto nas provocações da linguagem objetual. Nas palavras de 

Emma Beseghi (2017, p. 17, tradução nossa110), o livro de Lee começa “em um teatro 

improvisado com orquestra e espectadores”, continua “em um mundo escondido entre 

objetos do cotidiano” e termina suspenso “no intervalo entre a ilusão e a realidade.” 

Vivemos cada um desses “três atos” se fazendo livro a partir de um se fazer imagem.   

É nessa esfera, ótica e tátil, que Suzy Lee opera a composição de sua narrativa 

pictórica. Porém, não esqueçamos da representação visual do título da peça-livro, 

tanto na capa quanto na sequência de páginas duplas (entre o acomodar da plateia e 

o levantar das cortinas). A peça “Alice in Wonderland”, dentro do livro Alice in 

Wonderland (2002), começou (Fig. 9). E as demais representações pictóricas de 

textos verbais que vão se fazendo presença figurativa na composição dessa 

narrativa? Novamente, a força ilusionista intervém, uma vez que as letras funcionam 

não apenas como letras, mas como imagens – ocorre, segundo Suzy Lee (2012, p. 

137), “uma ligeira ofuscação no limite entre elas [letras e imagens]” –, inclusive, 

sobrepostas à representação fotográfica de mãos humanas (Fig. 10) em gesto de 

segurar o livro: o Leitor faz parte, é integrante da performance prevista na obra. 

Figura 9 – Reproduções do letreiro da caixa-cenário-lareira em Alice in Wonderland. 

 
Fonte: LEE (2002). 

	
110 No original: “che iniziano in un improvvisato teatro con orchestra e spettatori, proseguono in un 
mondo nascosto fra oggetti quotidiani e terminano sospese nell’intervallo fra illusione e realtà.” 
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Figura 10 – Reproduções de Alice in Wonderland onde o texto verbal se faz presença “flutuante”. 

 
Fonte: LEE (2002). 

O zoom in e o zoom out desacelerados, que imperam na sequência de seis (06) 

duplas onde tempo e espaço narrativos se concentram na ação e reação de Alice 

perseguir o Coelho Branco e, em uma reviravolta, o Coelho Branco perseguir Alice, 

visualmente estruturados – nas páginas do livro tal como nas cenas que aproximam 

e que afastam, respectivamente, no cinema –, estabelecem certa proximidade com 

aquilo que Sophie Van der Linden (2011b, p. 104) chama de “instante movimento”, ou 

as imagens que “figuram um instante característico de uma ação completa. Com essa 

ideia de pinçamento de um instante dentro do suposto fluxo temporal, nos 

aproximamos do instante qualquer.” Contudo, no caso da Alice de Lee, nada se 

aproxima de um instante qualquer, ainda que tudo esteja em contínuo movimento: 

puro fluxo, na composição das imagens e no virar de folhas do livro. Quem aciona as 

mutaçãos representativas à narrativa é o Leitor diretor-montador. As percepções 

dessas características espaço-temporais, comuns aos livros ilustrados, colocam-se 

distintas nesse códex em específico, uma vez que a composição imagética dos 

instantes em transformação acontece a cada duas duplas de fotografias encenadas. 

Esse jogo cênico-perceptual proposto por Suzy Lee num livro enigmático, 

lançado ao sujeito como uma provocação à participação, faz-nos retomar a pergunta 

necessária, proposta por Walter Benjamin ([1934] 2017, p. 85), de se fazer quando 

um autor produz uma obra: qual seria a “função que a obra literária assume no âmbito 

das relações de produção literárias de uma época”? Dentro de uma produção literária 

contemporânea dirigida à infância, extremamente intermidiática e multimodal (cf. 

ELLESTRÖM, 2017, 2020), destacamos o significativo uso da técnica da 
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interxtextualidade (cf. KRISTEVA, 2005), presente na literatura desde os primórdios 

do romance, e que ganha outro corpo concreto nesse livro: não de textos dentro de 

textos, mas de imagens dentro de imagens – num livro dentro de outro livro. São 

produtos de mídia (eventos) distintos materializados numa só mídia técnica (entidade). 

Inscritas, coladas, alocadas, montadas num livro sob a arquitextualidade da 

“Literatura Infantil”, as fotografias encenadas produzidas e dirigidas por Lee 

materializam aquilo que Nikolajeva (2008, p. 67) primeiro chamou de intervisualidade 

(intervisuality), responsável por criar uma atmosfera de jogo entre imagens no livro 

ilustrado, mas que hoje em dia é compreendido como interpictorialidade 

(interpictoriality), ou a noção que “se refere ao processo de uma imagem fazer 

referência a uma outra imagem, seja uma pintura, uma ilustração em um livro ou um 

filme.” (CABO, SUERO, CAMPOS, 2018, p. 93, tradução nossa111). Aqui, essa lógica 

se amplifica e assume outras camadas de representações de mídia – tanto visual 

quanto verbalmente112. As imagens aparecem lado-a-lado, dentro umas das outras, 

em uma lógica circular de encadeamento pictórico, mas na linearidade do virar de 

folhas no livro – movimentos de uma legibilidade tanto topológica quanto topográfica. 

Na página à direita da penúltima dupla desse livro (Fig. 11), o Leitor tem acesso 

a informações em texto verbal que dizem respeito ao “reconhecimento” das obras de 

artes plásticas intermidiadas ao longo da narrativa. É possível encontrar nomes de 

mestres da pintura ilusionista como Piero della Francesca, Diego Velázquez, Andrea 

Mantegna, René Magritte e Antonio del Pallaiuolo – além das frases enigmáticas da 

obra carrolliana, impressas como carimbo em meio à composição pictórica. A 

representação de mídia recortada, e feita caixa cênica no palco da Alice de Lee, de 

Flagellazione di Cristo (1455) – que é um modelo clássico da pintura renascentista, 

exatamente pelos usos da luz e da perspectiva –, é um dos casos onde a 

interpictorialidade executa o que compreendemos como pastiche, por explorar 

exatamente os usos da luz e da perspectiva na composição pictórica à vista, além de 

estruturar o jogo ilusionista da narrativa pictórica na qual esse jogo está realocado. 

	
111 No original: “refers to the process of an image referring to another image, whether a painting, an 
illustration in a book, or a movie.” 
112 Nos estudos narrativos, é em Liliane Louvel (2011, p. 55-72, tradução nossa), partindo de uma 
abordagem semioticista com o texto verbal, que encontramos a seguinte definição para 
interpictorialidade: “[...] quando uma imagem pictórica está presente no texto como uma citação 
explícita, uma forma de plágio, uma alusão, ou ainda em sua forma icônica [...].” 
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Figura 11 – Reprodução de dupla em que representações de mídias visuais aparecem via verbal. 

 
Fonte: LEE (2002). 

Do ponto de vista formal, naquilo que envolve estruturalmente a visualidade, 

cada cena montada no palco é fotografada, sendo que todos os elementos de 

composição cênica, incluindo as personagens, são reproduções fotográficas (de 

pessoas, de ilustrações, de formas, de pinturas etc.) recortadas e postas lado-a-lado 

com miniaturas realistas numa caixa cênica, tudo para dar uma sensação ilusória de 

“realidade” à performance. Os elementos fotografados seriam índices de um “mundo 

real”, enquanto os elementos desenhados em grafite seriam índices de um “mundo 

dos sonhos”. O transitar de fotografia para ilustração é o processo de entrar no sonho, 

ainda que esteja tudo fotografado (fotografias e ilustrações), existindo “no seu ato 

mesmo de mostrar-se, presentificado e presente, sem ser necessariamente o traço de 

um mundo revelado, contingente e anterior. Uma imagem pensada como um universo 

de ficção e não mais como um ‘universo de referência’.” (DUBOIS, 2017, p. 45). 

Testemunhamos uma característica da arte fotográfica contemporânea – feita imagem 

encenada num livro estruturado, narrativamente, na relação imagem-imagem, página-

página, capa-contracapa – que Dubois (2017) chama de “imagem-ficção”113.  

À sequência de duplas onde Alice cai de um palco “real” para o palco 

“imaginário” do espaço fictício-encenado (mimetizando a queda pelo buraco do 

Coelho Branco ou o atravessar do espelho em cima da lareira), acompanhamos a 

metamorfose vivida pela figura feminina: ela passa de uma garota fotografada e 

recortada, posicionada no primeiro plano do jogo de cena, para uma garota ilustrada 

	
113 Uma análise crítico-literária de Alice in Wonderland (2002), aprofundando o conceito de “imagem-
ficção”, pode ser encontrada em Girão (2019).	
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em grafite e recortada, parte dos múltiplos espaços ao centro e ao fundo do palco 

ocupante das páginas à direita, passando até às silhuetas e sombras e à imagem 

feminina que limpa o ambiente. Por sua vez, o palco à italiana é transformado em 

palco de um italiano – de Piero della Francesca (Fig. 12) –, entre quarteladas da caixa 

cênica e a ocupação desses intervalos pelas personagens da pintura renascentista e 

da história em ação – Alice e o Coelho Branco. A questão clássica dessa obra italiana, 

sobre o que distinguiria a ilusão da realidade, se materializa como palco que foi 

invadido, ou que invadiu a peça-livro que o Leitor tem em mãos, de maneira que suas 

proporções são redimensionadas, intensificando a ideia de ilusão. As cortinas 

duplicadas, que projetam sombras nas camadas mais ao interior da caixa cênica, 

ampliando a percepção de uma profundidade prevista na pintura, parecem tornar essa 

imagem uma só, entre traços e tons, volumes e jogos de luz, todos entre-recortes. 

Figura 12 – Reprodução de página do livro de Alice e parte da pintura Flagellazione di Cristo. 

 
Fonte: LEE (2002); Wikipedia114. 

A este processo de recombinar imagens fotografadas, que são remontadas 

para fins distintos àqueles para os quais elas foram concebidas, Didi-Huberman (2013, 

p. 51) chamou de enquadramento (cadrage) à ocasião de sua análise sobre o método 

de trabalho desenvolvido por André Malraux no ensaio experimental de história da 

arte Le Musée imaginaire (1947). Segundo a lógica do enquadramento, é possível 

diminuir o peso da linha temporal que separa as imagens (“grandes”, ou obras 

clássicas e renomadas, e “pequenas”, ou obras menos conhecidas e desprestigiadas) 

	
114 Disponível em: 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Flagellation_of_Christ_(Piero_della_Francesca)#/media/File:Piero_-
_The_Flagellation.jpg>. Acesso em: 15 out. 2020. 
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em épocas históricas distintas enquanto as aproxima por suas semelhanças e 

elementos visuais comuns – algo como “constatar o ‘declínio da aura’ nas artes em 

geral, mas dar uma nova aura, com o auxílio da fotografia, a todas as outras criações 

humanas” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 56, tradução nossa115). 

A Alice de Lee, posicionada mais à frente do palco, no proscênio, cria a ilusão 

de ter um tamanho maior que o do Coelho Branco, mais ao fundo do palco, reforçada 

não apenas quando em comparação às figuras representadas na pintura de Piero 

della Francesca, como também pela iluminação que é jogada na caixa cênica. É uma 

luz que vem da esquerda para a direita, da página preta e “silenciosa” para o palco, 

direcionando a busca por informações no olho do Leitor, esse agente responsável por, 

ao movimentar o livro em mãos, lançar esses feixes de luz na página-palco. 

Estranhamente, a arquitetura da pintura renascentista ambienta a cena à mostra, 

emoldurada agora pelas cortinas do palco apenas, assim como isolada acusticamente 

da página dupla anterior, onde testemunhamos a queda de Alice. Até aqui, o ato de 

virar as folhas estaria quase esquecido pelo sujeito que acompanha o desenrolar da 

peça-livro (o produto de mídia), o que materializaria um processo de imidiação, de 

tornar o códex (a mídia técnica) transparente e alheio às ações enquadradas das 

representações pictóricas à vista em suas páginas. A ilusão da profundidade também 

se coloca à vista pelo trabalho com as dimensões de figuras e formas visuais, que 

aproximam e/ou distanciam à medida que se move o livro em mãos, para mais junto 

ou mais afastado de seu corpo – intervenção da curiosidade por fazer a varredura do 

máximo de informações possível à disposição nas duplas abertas diante de si. 

Essa primeira investida interpictorial, mesmo intermidial de Suzy Lee em sua 

Alice, além de colocar em diálogo ilusionista uma pintura clássica do renascimento e 

ilustrações em grafite inspiradas na obra carrolliana, dentro de uma caixa cênica-livro, 

prestam homenagem tanto a um estilo das artes plásticas quanto a um estilo do teatro 

e da própria literatura – representações de tipos de mídias. É significativo o fato de a 

composição pictórica profanar a obras clássicas (desauratizar) em seu fazer 

significante e ressignificante ao recortá-las, realocando-as num outro palco-contexto, 

à semelhança do que foi feito com as criações desenhadas pela autora (reauratizar). 

São eventos (produtos de mídia) que muito dizem sobre o poder de reprodutibilidade 

	
115 No original: “constater le ‘déclin de l’aura’ dans les arts en général, mais bien redonner une aura, 
photographie aidant, à toutes les autres créations de l'homme”. 
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dessas imagens (verbais, visuais, táteis). Tudo no mesmo plano: o do olhar – ao 

“esquecimento” proposital da mídia livro – “emudecido” do Leitor. Sobre essa mudez 

de um observador diante da imagem, Didi-Huberman (2014, p. 52, tradução nossa116) 

afirma se tratar de um estado “não mudo de contemplação, mas, mais simplesmente, 

flutuante, nebuloso, fascinado por sua forma”, sendo uma “quietude” à qual “não 

saberíamos bem a que atribuir (se referente ou meio? longe demais ou muito perto?).” 

E não é por ser mudo que esse olhar seja estático, passivo, pois esse mesmo Leitor 

vive uma experiência de sentir, no olhar, “uma incompletude em movimento, logo, uma 

virtualidade, uma potência” (DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 52, tradução nossa117) que é 

própria à capacidade humana de reagir aos estímulos lançados ao corpo pelo ótico. 

Esta experimentação entre imagens se intensifica ao viramos a folha e nos 

depararmos com uma nova abertura no códex, que repete o layout da dupla anterior, 

porém, desta vez parodiando e reproduzindo algumas vezes a clássica pintura 

especular Las meninas (1656), do espanhol Diego Veláquez (Fig. 13). O que antes 

imperava como cenário e ambientação a partir da transposição encenada da pintura 

do italiano Piero della Francesca, agora é palco ocupado por Alice, Coelho Branco e, 

no mínimo, seis (06) reproduções recortadas da infanta Margarita Teresa de Austria. 

Figura 13 – Reprodução de página do livro de Alice e parte da pintura Las meninas. 

 
Fonte: LEE (2002); Wikipedia118. 

	
116 No original: “Non pas muet de contemplation mais, plus simplement, flottant, brumeux, fasciné par 
sa forme [...] immobilité [...] que je savais pas trop à quoi attribuer (référent ou médium? trop loin ou 
trop prés?).” 
117 No original: “une incomplétude en mouvement, donc une virtualité, une puissance.” 
118 Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Las_Meninas_01.jpg>. 
Acesso em: 15 out. 2020.	
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A paródia interpictorial é reveladora para registrar como o tema da pintura de 

Velázquez (a saber: o jogo de espelhos e reflexos) mimetiza, ou é mimetizado na 

narrativa em curso, uma vez que a Alice de Carroll, ao perseguir o Coelho Branco, 

está perseguindo o tempo interior num sonho: reflexos oníricos. Por seu turno, a Alice 

de Lee foi lançada nesse mise en scène, tornada desenho em grafite recortado, e 

persegue o único elemento que concentra holofotes tanto quanto ela própria, ou seja, 

o Coelho Branco desenhado em grafite recortado: espelhos cênicos. A entrada de 

tantas infantas reproduzidas entre um plano mais à frente e outro mais ao fundo do 

palco marca os diferentes níveis de obstáculos vividos e vivenciados por Alice em sua 

clássica perseguição ao Coelho Branco. Contudo, foi aí introduzida mais uma 

diferença, além da pintura de Vélazquez e o referencial às cartas de baralho da obra 

carrolliana. Agora, somos nós quem buscamos Alice, Coelho Branco, roteiro, 

encadear de cenas. Sobre o uso da paródia como estratégia interpictorial nos livros 

ilustrados, Sandra L. Beckett (2001, p. 177, tradução nossa119) declara: 

Nas artes visuais, a paródia pode operar tanto a partir de obras específicas 
quanto a partir de convenções icônicas gerais. As paródias mais simples e 
abertas são geralmente baseadas em obras de arte individuais ou partes 
delas. Como seria de esperar, esse é o tipo mais comum em livros para 
jovens leitores. 

Ao operar tanto com obras específicas quanto com convenções icônicas e 

simbólicas recortadas, realocadas, sobrepostas e montadas nestas duas páginas 

duplas interpictoriais, Suzy Lee realiza uma representação de mídia em nível de 

citação – ou seja, uma “referência literal” –, quando “imagens visuais ‘citam’ outras 

imagens”, podendo ou não influenciar no “significado daquele produto de mídia.” 

(ELLESTRÖM, 2017, p. 184-185). Seja no contato ótico (virtual) com obras clássicas 

da pintura e da literatura; ótico-tátil (virtual-háptico) com as figuras e cenários 

recortados e intercambiados; tátil (concreto) com a postura e o controle transgressores 

e provocadores de durações perceptivas, o Leitor é influenciado a interferir na 

composição da mídia técnica em suas mãos e a colocar em ação a possibilidade de 

voltar ou avançar com as páginas intermidiais. Nas palavras da artista sul-coreana: 

A postura diante de diferentes suportes não pode ser a mesma. Cortar ou 
redimensionar figuras e comprimi-las em páginas não cria necessariamente 
um livro-imagem. Livros-imagem não consistem apenas na criação de estilo 

	
119  No original: “In the visual arts, parody can operate on either specific works or general iconic 
conventions. The simplest and most overt parodies are generally based on individual works of art or 
parts of them. As one would anticipate, it is this type that is most common in books for young readers.” 
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com algumas grandes figuras. Os mais cativantes são aqueles nos quais 
sentimos que o artista lidou com a materialidade do objeto, sem esquecer de 
sua escala. Se pintar numa tela é como esticar o corpo todo para fora, criar 
um livro é como abraçar o próprio corpo e tentar ir para o interior de algo. 
(LEE, 2012, p. 100) 

A questão da escala das representações pictóricas dentro do objeto livro 

estabelece diálogos profícuos com aquilo que Drucker (1995a) defende acerca das 

dimensões do códex. No entanto, cabe destacar, ainda dentro do que desenvolvemos 

até aqui acerca das aberturas e layouts, que o abrir e avançar ou voltar páginas na 

Alice de Lee coloca o Leitor no impasse entre estar diante de uma mídia que 

transparece e, logo em seguida, se modifica para que ela mesma narre – da imidiação 

à hipermidiação. E isso se torna mais tangível pela utilização do layout na 

espacialidade da página dupla, que vai se modificando a cada nova abertura, 

transitando entre lugares e alterando as perspectivas (de frente, de lado, de cima). De 

espectador de uma peça teatral-livro passamos para observador de uma animação. 

A transposição e movimentação daquilo que é personagem, cenário, 

iluminação, até certo ponto concentrado nas páginas à direita e que vai tomando conta 

da página à esquerda, ao ponto de não haver necessidade desta distinção – quando 

elas se tornam uma única página aberta –, é um reflexo da transposição e 

movimentação do olhar (topologia) na captura dos enigmas na caixa cênica à sua 

frente. São enigmas que estabelecem novas regras do Ler a cada nova abertura de 

páginas duplas. Ou ainda, valendo-nos das palavras de Carrión ([1975] 2011, p. 55), 

“para os autores da nova arte [de fazer livros] a linguagem é um enigma, um problema; 

o livro sugere maneiras de resolvê-lo.” E no caso da Alice de Lee, diríamos: são, de 

fato, muitas maneiras. 

Após 25 páginas duplas de imidiação estruturada entre layout divisivo e 

inclusivo, alcançamos a vigésima sexta abertura dessa peça-livro. Um novo enigma 

surge: alguém segura (virtual) o livro enquanto o Leitor também o segura (concreto). 

Aquilo que vai envolvendo cada vez mais no encadeamento narrativo do livro 

de Suzy Lee, em grande medida, parte de uma exploração de elementos físicos, do 

mundo real, que, quando recortados e montados num cenário fictício, fotografado, 

apelam à captação sinestésica pelo olhar e cinética pelo tocar. Trata-se de um atrito, 

uma fricção entre aquilo que é ótico no corpo humano desperto por aquilo que é tátil 
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no corpo livro – e não queremos reduzir a tatilidade do livro à coisa-livro em si, mas 

ampliá-la às suas múltiplas camadas de materialidades (entidade e evento). 

Acerca desse contato, atrito, fricção corpo-a-corpo entre Leitor e a mídia técnica 

livro, a própria autora sul-coreana comenta: 

O livro é a mídia mais íntima nos dias atuais. Trata-se de um objeto tão íntimo 
que você pode segurar em uma mão. Ele tem algo de caloroso, ainda mais 
se carregar dentro de si a sua história favorita. Esse traço de “objetividade” 
não tem como desaparecer em nossa vida, em nossa realidade. É importante 
sentir essa “realidade”, a sensação de que algo está “realmente” ali. O livro é 
o objeto mais antigo e o mais próximo em nosso mundo contemporâneo, pelo 
menos, é como ainda acredito que seja. (LEE, 2019, s.p.)120 

O traço de “objetividade”, nas palavras de Lee, assemelha-se ao que, aqui, 

compreendemos como objetualidade. E no caso da Alice de Lee, após todo um 

percurso pelas composições de aberturas e layouts, de perseguições encenadas nos 

bastidores, de uma metamorfose simbiótica entre Alice e Coelho Branco – grande 

clímax-enigma dessa obra –, torna-se inescapável nos debruçarmos sobre a 

linguagem objetual quando ficamos diante e dentro das dobras e dimensões de um 

códex segurado por mãos humanas fictícias, ali, onde as mãos do Leitor estão.  

Após invadirmos as coxias da caixa cênica por onde Alice e Coelho Branco se 

perseguiam, somos recebidos como parte da equipe de montagem do espetáculo 

montado (Fig. 14): mais uma função assumida pelo Leitor, mais uma camada na sua 

participação que interfere na trama em composição. A criação desse espaço entre as 

aberturas do livro, no virar das folhas, no ocupar as páginas tanto à direita quanto à 

esquerda, no desaparecer com as molduras cênicas para fazer aparecer o puro 

movimento dos corpos, tudo é parte de uma estratégia secular da autoria literária em 

seu diálogo ético e estético com os leitores, que, “num piscar de olhos, se veem 

elevados a colaboradores.” (BENJAMIN, [1934] 2017, p. 88). Perceber as denúncias 

tais de hipermidiação, que Suzy Lee propõe fotograficamente, faz deslocar os 

pêndulos entre mundo real e mundo imaginado, ambos fictícios, frente a um Leitor 

que segura o livro com olhos e mãos desconfiados. No átimo dessa virada 

materializada probabilisticamente no códex, em planos formais e conteudísticos, 

passamos à posição de autor, ator, produtor e diretor de narrativas: performance. 

	
120 Trecho introdutório do depoimento resultante de uma entrevista realizada pela autoria do presente 
trabalho com Suzy Lee, via e-mail, em Março de 2019, para o site Lugar de Ler. 
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Figura 14 – Reprodução da página dupla 16, nos bastidores do teatro-livro, entre recortes e sombras. 

 
Fonte: LEE (2002). 

Não por acaso, ser interpelado visualmente por um dedo realista (Fig. 15), que 

surge da margem externa do livro (segurando-o ficcionalmente), impresso numa 

página dupla próxima ao final, após um desfecho enigmático na caixa cênica, 

reposiciona o Leitor como parte da composição deste grande enigma. Esse interpelar 

ótico de estranhamento interfere na duração da percepção, concretizando a relação 

física entre mãos e coisa livro, suspendendo qualquer linearidade e/ou passividade 

implícita ao objeto encadernado e propositor dessa interrupção no fluxo temporal – 

não há como encará-lo apenas como suporte. Esse momento ínfimo reforça a defesa 

de Didi-Huberman (2015, p. 120, grifo do autor) sobre o tempo ser “a matéria das 

coisas.” E essa materialidade do tempo nas coisas reflete a não fixidez desse livro 

como mídia técnica (entidade) apenas ou como produto de mídia (evento) apenas. 

Como mídia pensada e composta artisticamente, como linguagem, esse livro opera 

em suas esferas topológica e topográfica em trânsito, ressignificando-as nessas 

durações de ir e vir. Logo, falar de objetualidade, no livro de Lee, diz muito sobre 

aquilo que chega concretamente aos dedos em movimento, diretamente influenciado 

e afetado por aquilo que chega aos olhos em revelação e quebra de expectativas. Da 

bidimensionalidade na superfície do papel, passamos à tridimensionalidade da folha 

de papel que se movimenta por estar encadernada no códex e sendo interferida pelas 

nossas mãos, até chegarmos na quarta dimensão, a do tempo, que se materializa nas 

durações de leitura, como entidade e como evento. 
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Figura 15 – Reprodução da página dupla onde aparece um dedo ficcional realista à esquerda. 

 
Fonte: LEE (2002). 

A “espessura temporal” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 123) deste códex, em 

específico, vai ganhando corpo material na relação direta entre tamanho e formato do 

livro (tudo aquilo que envolve a sua dimensão) – que influenciam na duração da 

varredura de inscrições na superfície do papel (tanto aquilo que é visível quanto aquilo 

que não é, sendo apenas sensível) – e a dialética prevista na sua dobra (cf. MELOT, 

2012), ou margem central (cf. GIRÃO, 2017) – que inclui a introdução de diferenças 

no relacionar-se mesmo de páginas face-à-face, frente-e-costas, assim como, de uma 

única dupla, na possibilidade de termos uma página à esquerda e uma à direita, ao 

passo que, dependendo da exploração dessa espacialidade de mostragem, essas 

noções de esquerda e direita saem de cena para dar protagonismo à página dupla 

que é una. Num único elemento físico, a dobra do códex, é possível articular várias 

proposições espaço-temporais às páginas de um livro estruturado na criação de 

ilusões – entre uma dupla e outra, ficamos diante de uma página à esquerda que pode 

ser “cortina” da caixa cênica, “bastidores” do palco, “parte” de um todo representado 

pelas miudezas que compõem o jogo de cena, “parede” de uma sala onde se passa 

o aspirador, “página” ficcional numa página concreta de um livro dentro de um livro. 

De todo modo, a linha que percorre ambas as histórias vividas pela Alice de 

Carroll – a saber: sonho dentro do sonho e espelho dentro do espelho – ganha corpo 

de livro dentro do livro na Alice de Lee. Esses mergulhos metaficcionais propostos 

visualmente nas superfícies do códex podem parecer sutis à primeira leitura, porém, 

segredam grande parte de tudo o que levou este livro a estar nesse formato, fazendo 

uso desse layout, abrindo páginas para o lado, em movimento linear, ainda que de 



	 119 

durações expansivas e circulares, demandando um posicionar-se fisicamente diante 

dele, reagindo à fixidez de suas capa e contracapa, bem como de suas páginas de 

alta gramatura. Há muito de uma autoconsciência do códex se manifestando para ser 

ignorado pelo Leitor – como, por exemplo, as margens externas, ou bordas do livro. 

Nas palavras de Drucker (1995b, p. 175-176, tradução nossa121): 

Esse uso das bordas da página para manipular a tensão entre continuidade 
e descontinuidade é tão fundamental para a forma-livro que aparece em 
muitas obras. Em cada livro, uma decisão deve ser tomada sobre como 
enfatizar, ignorar ou superar o fato de que as aberturas são unidades 
discretas, espaços separados, cada uma da outra, e ainda assim parte de um 
todo contínuo. 

Com relação ao formato desse todo contínuo que é o livro, encontramos em 

Linden (2011b, p. 53) a seguinte descrição: “O formato horizontal (dito ‘à italiana’), 

mais longo que alto, permite uma organização plana das imagens, favorecendo a 

expressão do movimento e do tempo, e a realização de imagens sequenciais.” 

Contudo, esse formato horizontal é também conhecido pela criação de um efeito 

particular de visão panorâmica quando aberto, ou seja, quando o formato da capa é 

duplicado pela página dupla: o que não acontece nesse livro de Lee, em específico122. 

Segundo a autora sul-coreana, os formatos “dos livros expressam implicitamente 

aspectos importantes da história de cada um.” (LEE, 2012, p. 109). Sendo assim, o 

movimento e o tempo expressos no espaço de mostragem da Alice de Lee são 

favorecidos em parte apenas, pois a ideia de uma organização plana das imagens 

não se constata como realidade, pelo contrário: exatamente por estruturar suas 

páginas como caixa cênica – concentrada na página à direita e/ou expandida para a 

página dupla –, a artista organiza planos de ocupação, em perspectiva, das 

personagens em cena a cada nova abertura. Além disso, por ser mais quadrangular 

do que retangular, a dimensões do livro ficam mais contidas – tanto em altura, que 

permanece a mesma, quanto em largura, que duplica –, o que facilitaria, em parte, 

seu manuseio pelo Leitor quando uma página dupla está semi ou completamente 

aberta. É visível a denúncia desse manuseio, em parte, facilitado quando nos 

	
121 No original: “This use of the edge of the page to manipulate the tension between continuity and 
discontinuity is so fundamental to the book form that it shows up in many works. In every book a decision 
has to be made about how to either emphasize, ignore, or overcome the fact that the openings are 
discrete units, separate space, each from the next and yet part of a continuous whole.” 
122 A panorâmica é um dos elementos narrativos no livro-imagem Onda (2008), também de Suzy Lee. 
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deparamos com a vigésima sexta dupla, onde uma das mãos ficcionais, à direita, vira 

uma folha também ficcional no plano da página (Fig. 16). 

Figura 16 – Reprodução da página dupla onde uma mão ficcional vira a folha ficcional à direita. 

 
Fonte: LEE (2002). 

Essa estratégia metaficcional ilusionista no plano da linguagem visual afeta 

diretamente o plano da linguagem objetual, quando as mãos do próprio Leitor são 

notadas e entram em seu campo de percepção e apreensão ao que está sendo lido. 

Essa comunicação silenciosa e sensual entre corpo livro e corpo humano, como 

processo de hipermidiação a partir de estímulos óticos alterando a captação tátil, em 

muito dialoga com a noção de olhar háptico, defendida por Laura U. Marks (2002) – 

ou seja, quando toda superfície sensível do corpo humano (pele, juntas, músculos, 

órgãos etc.) é estimulada cineticamente a sentir a partir daquilo que é emitido 

sinestesicamente enquanto forma significante aos olhos do sujeito, o que reforça a 

dupla existência do corpo humano e do corpo mídia. Para melhor compreender o que 

significa esse sistema háptico, buscamos em Santaella (2004, p. 44-45) a seguinte 

declaração: 

[O sistema háptico] inclui o corpo inteiro, a maioria de suas partes, juntas, 
músculos, em toda a sua superfície. […] as extremidades do corpo, mãos, 
pés, boca, e até mesmo língua, nas quais a sensibilidade tátil se concentra, 
especialmente a ponta dos dedos da mão e do pé, são órgãos sensórios, 
exploratórios e, ao mesmo tempo, órgãos motores, performativos. Isso quer 
dizer que o equipamento para sentir, tocar, apalpar é anatomicamente o 
mesmo equipamento para se fazer coisas, agir no ambiente. 

No caso de todo esse sistema ser estimulado em suas funções exploratórias e 

performativas, diante do livro de Lee, é possível testemunharmos um “olhar de novo” 

para a mídia livro que, por sua vez, impulsiona ações que mimetizam as composições 
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de enigmas propostos no códex desde sua capa até a denúncia de que o Leitor tem 

em mãos um livro sobre um livro, sobre uma encenação numa lareira, sobre um 

clássico da Literatura Infantil. Na esteira desse desdobrar ficcional no plano concreto 

com o códex em mãos, vamos de encontro às palavras da filósofa das artes midiáticas: 

“Apreciar a materialidade da nossa mídia nos afasta de uma compreensão simbólica 

e nos leva a uma existência física compartilhada.” (MARKS, 2002, p. xii, tradução 

nossa123). Trata-se de uma reconexão com aquilo que marca um estar “realmente” ali. 

Como discutido anteriormente, uma vez que elencamos o espaço e o tempo 

histórico de uma “virada material” nos Estudos Literários, ficar diante do livro de Suzy 

Lee, em seus mais distintos graus de materialização probabilística (caixa cênica, 

personagens fotografados e recortados, mistura de materiais compondo cenários e 

bastidores etc.), naquilo que a objetualidade do livro reserva à contemplação de um 

“olhar de novo” para o códex – não apenas como suporte de inscrição, mas como 

mensagem artística em si, como mídia –, é efetivar um processo de remidiação do 

livro em camadas de complexidade que vão se acumulando e interferindo, 

atualizando. Segundo Marks (2002, p. xiii, tradução nossa124): “É oportuno explorar 

como uma abordagem háptica pode rematerializar nossos objetos de percepção, em 

especial, agora que a visualidade óptica está sendo reformada como uma 

epistemologia virtual para a era digital.” Em muitos aspectos, o que Marks (2002) 

defende como uma abordagem háptica no Estudo das Mídias está em sintonia com o 

que Plate (2020) defende como uma abordagem neo-materialista nos Estudos 

Literários. No caso do livro de Lee, os estímulos hápticos despertam o Ler que 

apreende significações possíveis num objeto “fadado ao fim” na era digital, 

autoconsciente de si como mídia e forma significante, tão essencial à narrativa 

pictórica inscrita em suas páginas quanto às suas aberturas, aos seus cadernos. 

Ainda nesse contexto, a Alice de Lee se torna mais instigante por fazer uso da 

linguagem fotográfica, de forte indicialidade com o que viria do plano real, em se 

fazendo fictício, para produzir ilusões especulares num livro que se dá no encadear 

não só das imagens pictóricas recortadas e remontadas manualmente, como também 

	
123 No original: “To appreciate the materiality of our media pulls us away from a symbolic understanding 
and toward a shared physical existence.” 
124  No original: “It is timely to explore how a haptic approach might rematerialize our objects of 
perception, especially now that optical visuality is being refitted as a virtual epistemology for the digital 
age.” 



	 122 

do objeto em suas expressões de forma significante. Na verdade, o háptico nas Artes 

Visuais já vem se construindo como uma tradição estética desde os anos 1990, com 

foco naquilo que não é meramente da esfera ótica, de uma passividade na 

contemplação, mas que desdobra a partir do que é ótico em afetação no corpo do 

sujeito diante da obra de apelo visual. Segundo Osmar G. Reis Filho (2012, p. 87), 

esse erotismo vem da relação próxima, tátil e encarnada que a visualidade 
háptica encoraja. Nela, somos convidados a abrir mão da distância, da 
clareza ótica e nos aproximar do corpo da imagem, colocando em movimento 
um olhar íntimo e detalhado. Aqui, trata-se, antes de tudo, de acariciar, de 
tocar o outro, não de apreendê-lo ou dominá-lo. Mesmo porque na imagem 
háptica este outro só nos aparece incompleto, envolto em uma aura de 
mistério. 

No caso do livro de Lee, complementaríamos: envolto em uma aura enigmática. 

Contudo, essa “unicidade” própria ao “modo aurático de existência da obra de arte” 

(BENJAMIN, [1936] 2012, p. 31-33), historicamente falando, é profanada em nome da 

experiência estética inscrita como enigma num objeto que não está recluso em uma 

galeria de arte visitada somente por bibliófilos (Artes do Livro), ou disponível apenas 

para brincadeiras de verbalizar a narrativa pictórica (Literatura Infantil). Como dito 

anteriormente, graças ao método de montagem das imagens encenadas e 

fotografadas, recortadas, denunciadas como ficção, avizinhadas e advindas da 

literatura, da pintura, do teatro e da criação em grafite sobre o papel, esse códex não 

apenas remidia o livro em mãos, como ainda o coloca em outro espaço-tempo, de 

emancipação da obra de arte – nas palavras de Benjamin ([1936] 2012, p. 35), “de 

sua existência parasitária no ritual.” A passividade e a fixidez do espectador do teatro, 

assim como do leitor histórico do livro, são superadas por um tocar o objeto a partir 

de um “olhar de novo” para a sua materialidade ótica e tátil: um tocar outro, potencial. 

Quando essa aura enigmática se materializa na representação fotográfica de 

mãos em tamanho realista ao das mãos que seguram o livro, do Leitor, podemos 

apontar apenas mais um dos níveis de complexidade proposta no códex 

autoconsciente de Suzy Lee. O que se compreende como o sentido do tato, aqui, à 

visão de mãos ficcionais que se replicam por quatro (04) páginas duplas, seguindo 

pela guarda final e pela contracapa do livro (Fig. 17), chama a atenção de que aquilo 

que é essencial o é, também, ao tato e ao corpo. São topografias (entidades/do 

concreto para o simbólico) em diálogo com topologias (eventos/do simbólico para o 

concreto). Nas palavras da teórica da arte Patricia Franca (2007, p. 101), “o conceito 
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de apresentação [artística] da mão não significa que procede de um gesto nostálgico, 

devendo, antes de tudo, ter o sentido de promoção estética de uma singularidade.” 

Singularidade esta que compreende a pinçada sensória e sensual dos gestos 

corporais como produto de mídia e as mãos humanas como mídias técnicas – 

representadas numa outra mídia, o livro. 

Figura 17 – Reprodução de páginas onde mãos fotografadas marcam seu estar “ficcionalmente” ali. 

 
Fonte: LEE (2002). 

As múltiplas relações de estranhamento estabelecidas com a presença 

ficcional de mãos que seguram o livro nas superfícies à mostra para o olhar do Leitor 

indiciam que todo o mise en scène anterior era apenas ilusão – mais uma vez, a 

temática central do livro de Lee vem à tona. Aqui, colocamos em contraste os 

processos de imidiação, marcado pelo transparecer da mídia livro ao sobressaltar da 

performance na caixa cênica-livro, e de hipermidiação, marcado pela denúncia 

metaficcional de estarmos diante de um livro dentro de outro livro, composto por 

fotografias de uma performance de Alice que persegue o Coelho Branco, por seu 

turno, apreciada por um Coelho Branco que aplaude o espetáculo dentro de outro 

espetáculo e que, ao direcionar-se para o Leitor, lança “quem você pensa que 

sonhou?” na nossa direção (Fig. 18). Essa figura que surpreendeu uma Alice 

desenhada em grafite e a perseguiu, que se metamorfoseou num híbrido de Alice-

Coelho Branco ao fim do espetáculo na lareira “Alice in Wonderland”, é agora um 

híbrido de Coelho Branco-silhueta da plateia que assistiu à peça na sala onde fica a 

lareira, onde aconteceu a peça de recortes e representações ilusionistas. Tudo isso é 

passível de captação a partir de uma inscrição pictórica na página à esquerda, a 

mesma que estava “silenciada” e “emudecida” no início da história, do livro. 
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Figura 18 – Reprodução de detalhe da folha à esquerda na página dupla 27: Coelho Branco nos olha. 

 
Fonte: LEE (2002). 

Aqui, testemunhamos mais um grau de autoconsciência do livro na Alice de 

Lee: do códex como objeto autorreferente à sua produção, ou seja, à sua composição 

ficcional enquanto composição objetual – variações e denúncias das materialidades. 

Segundo Drucker (1995b, p. 185, tradução nossa125), os livros “podem refletir sobre 

sua identidade e forma por meio de uma autoconsciência do ato de sua produção em 

um sentido físico e conceitual”, podendo o trabalho “derivar seus parâmetros” de seus 

“processos de produção”. Trata-se de um alto grau de hipermidiação, pois toda a 

performance espacializada ao longo das 56 páginas que compõem esse códex 

converge para esse final-enigma sobre um livro dentro de outro livro, no códex 

segurado pelo Leitor, no produto de mídia/mídia técnica em contato com um perceptor. 

No primeiro contato com a fisicalidade desse códex, o Leitor pode sugerir que, 

fechado, ele seja o catálogo de alguma exposição dedicada à obra de Lewis Carroll, 

ou um livro de artes inspirado no legado carrolliano, ou um álbum de fotos do autor 

(que era apaixonado pela arte fotográfica), ou um caderno de rabiscos de algum artista 

influenciado pelas aventuras de Alice. Tantas são as possibilidades e todas 

diretamente conectadas ao título duplicado inscrito na capa do objeto livro de Lee. No 

entanto, enquanto narrativa pictórica, apenas em parte, inspirada na obra original do 

século XIX, esse volume no espaço, duramente encadernado, carregado por vários 

índices de cenas montadas a partir de recortes e objetos em miniatura, poderia se 

	
125 No original: “Books can reflect on their identity and form through a self-consciousness of the act of 
their production in a physical as well as a conceptual sense. The work can derive its parameters from 
production processes”. 



	 125 

aproximar do que, nos Estudos Literários, estão chamando de fotoliteratura. Segundo 

Márcia Arbex (2019, p. 174), esse termo “remete a um ‘território’ que [...] designa um 

conjunto de produções editoriais ilustradas de fotografias ou obras nas quais o 

procedimento e o imaginário fotográfico a elas associados desempenham um papel 

estrutural.” De certa maneira, esses álbuns fotoliterários se assemelham, 

estruturalmente, aos livros ilustrados, compostos por palavras e imagens, uma vez 

que, “embora geradora do texto, ela [a imagem] não instaura nenhuma hierarquia ou 

rivalidade; ao contrário, há um intenso cruzamento de olhares, contaminações mútuas 

que dão lugar a uma relação especular dinâmica e criativa” (ARBEX, 2019, p. 175). 

Acrescentaríamos: uma representação de mídia. Ainda assim, esta remidiação do livro 

com fotografias é uma prática que tem suas origens já no início do século XX, em 

autores surrealistas como André Breton – caso do romance Nadja (1928) –, bem como 

nos experimentos híbridos de Bertolt Brecht com poesias e fotografias no pós-

Segunda Guerra – caso do seu abecedário de guerra Kriegsfibel (1955). 

Na esteira desse pensamento, é também possível estabelecer conexão com 

dois dos maiores estudos sobre o significado das imagens intervaladas e remontadas 

na cultura ocidental registrados pelo alemão Aby Warburg, em seu atlas Mnemosyne 

(1929), e pelo já mencionado francês André Malraux, com o seu Le Musée Imaginaire 

(1947). A técnica de montagem com fotografias concebida por este último se aproxima 

em parte do que Suzy Lee faz em seu livro de Alice, uma vez que “o plano maior 

permite ‘descobrir’ e ‘comparar’”, na medida “em que não pode ficar sem a montagem 

que lhe permite inserir-se em um ponto de vista dinâmico, em um pensamento visual.” 

(DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 58, tradução nossa126). Esse ponto de vista dinâmico é 

basilar para a presença do livro de Lee na Literatura Infantil e nos Artes do Livro, ainda 

que se afaste da utilidade prevista naquela e de um objeto estático de culto nesta. 

Exatamente por essa potência de metamorfoses semânticas, o bloco 

encadernado nas mãos do Leitor passa por tremendo processo de atualização, de 

ressignificação simbólica. Ele é livro de artista, livro infantil, fotoliteratura. Contudo, 

segue livre de uma categorização exata e finalizadora, de uma arquitextualidade 

prévia – remidiação que é reauratização. Não é sequer um álbum de fotografias mais 

elaborado, ainda que se utilize de uma previsibilidade visual própria a esses códex 

	
126 No original: “le gros plan permet de 'découvrir' et de 'comparer', c'est dans la mesure où il ne vas 
pas sans le montage qui permet de l'inclure dans un point de vue dynamique, dans una pensée visuelle.” 



	 126 

que guardam registros memorialísticos de afetos e testemunhos, a princípio, deixando 

as páginas à esquerda “silenciadas” e ocupando as páginas à direita com imagens em 

se fazendo cena fotografadas. Ele é um híbrido, tal qual a Alice-Coelho Branco-

Silhueta de plateia, de montagem e mise en page (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 30). É 

um bloco de cadernos que ora concentram o olhar numa das páginas, ora espelham 

essas possibilidades, ou mesmo refletem uma página na outra, à semelhança dos 

também enigmáticos Tweedledum e Tweedledee – que alertam Alice para o fato de 

ela estar no sonho dentro de um sonho na obra carrolliana. É uma mídia técnica e um 

produto de mídia que reforça a diferença decisiva, e marcada por Benjamin ([1934] 

2017, p. 93), que existe “entre o simples fornecer de um aparelho de produção e a sua 

transformação.” E a transformação prevista no objeto livro de Lee, ao apelar sensória 

e sensualmente ao olhar do Leitor, traz em si um “olhar de novo” não só para o códex 

enquanto objetualidade, mas como aparelho produtor de autoconsciências. 
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[...] 

Nada superava o prazer de mergulhar a 
mão em seu interior tão profundamente 
quanto possível. E não apenas pelo calor da 
lã. Era “tradição” enrolada naquele interior 
que eu sentia em minha mão e que, desse 
modo, me atraía para aquela profundeza. 
Quando encerrava no punho e confirmava, 
tanto quanto possível, a posse daquela 
massa suave e lanosa, começava então a 
segunda etapa da brincadeira que trazia a 
empolgante revelação. Pois agora me 
punha a desembrulhar a “tradição” de sua 
bolsa de lã. Eu a trazia cada vez mais 
próxima de mim até que se consumasse a 
consternação: ao ser totalmente extraída de 
sua bolsa, a “tradição” deixava de existir. 

[...] 

 

[Walter Benjamin, “Armários” – fragmento 
de “Infância em Berlim por volta de 1900”. 

In: Rua de mão única, 1987, p. 122] 

 
 

Postagem de Katsumi Komagata no Instagram, 
em 30/06/2021, dentre uma série de registros 
das nuvens no céu do Japão. 
Disponível em: 
<https://www.instagram.com/p/CQvkwZoBQhh>  

Postagem de Katsumi Komagata no Instagram, 
em 15/06/2021, dentre uma série de registros 
das nuvens no céu do Japão. 
Disponível em: 
<https://www.instagram.com/p/CQItVZKhz5W>  
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CAPÍTULO 4 – A CLOUD, de Katsumi Komagata 
– Um livro-objeto? 
 

A tangibilidade [...] traz outros corpos para perto, podendo abrir-se 
literalmente para algo outro. Há uma relação de proximidade. Mas não se 
trata de simplesmente reafirmar outro aspecto binário na história cultural dos 
sentidos – de que tato e paladar são sentidos de proximidade, enquanto a 
visão, o olfato e a audição são sentidos de distanciamento. Em vez disso, 
consideramos a tangibilidade não como um sentido, mas como um modelo 
de proximidade, algo que claramente as metáforas modernistas da 
visualidade não o são. Talvez seja apropriado considerar uma questão tátil 
ao invés de visual em certos encontros, a fim de refletir sobre os efeitos 
espaciais sentidos de proximidade e distanciamento. 

[Mark Paterson, “Affecting Touch: Flesh and Feeling-With”. 
In: The Senses of Touch, 2007, p. 162-163, tradução nossa] 

 

Perseguindo possíveis respostas à indagação “um livro-objeto apenas?”, o 

presente capítulo tem por objetivo principal se debruçar nas páginas-nuvem do objeto-

livro de Katsumi Komagata: A Cloud (2007). Com a intenção de despertar os 

movimentos propostos na quietude de observação durativa desta narrativa em papéis 

poeticamente plural e estruturada em planos visual, objetual e verbal pelo autor 

japonês – que convida o corpo do Leitor por estímulos hápticos no olhar e no tocar –, 

partimos das reflexões de Vilém Flusser (2007, 2009, 2014) sobre os gestos de 

informar e inscrever as matérias, dentro da teoria do design gráfico, assim como 

buscamos, nas ciências do corpo, a noção de “percepção háptica dos objetos”, 

desenvolvida por Lynette Jones (2018), e na filosofia da linguagem, as concepções 

de “corpo vivido” e “movimento” como nossa “língua materna”, ambas defendidas por 

Maxine Sheets-Johnstone (2009, 2020); tudo em diálogo constante com os diferentes 

graus de autoconsciência da objetualidade do livro como linguagem. 
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Um bloco branco em mãos. Uma forma retangular e leve entre os dedos. 

Pontas e extremidades mais duras, emoldurando uma capa e uma contracapa em 

papel empastado. Suavidade nas inscrições, tanto verbais quanto visuais e táteis. 

Volume em branco que se estende da esquerda para a direita, com relevos marcados 

na lombada e no recorte que articulam a superfície de uma capa pelo contraste das 

inscrições verbais em cor preta (Fig. 19). 

Figura 19 – Reprodução de detalhes na capa, lombada e contracapa. 

 
Fonte: KOMAGATA (2007). 

O nome do autor e da editora aparecem em inglês na extremidade superior à 

direita, criando um jogo de hierarquias entre caixa-alta e caixa-baixa sem fazer uso de 

qualquer pontuação, apenas dos espaços em branco entre as palavras. Por sua vez, 

as três linhas posicionadas ao centro da extremidade direita, sendo a primeira e a 

terceira em japonês (título e nome do autor, respectivamente) e a segunda em inglês 

(título), fazem uso da caixa-alta nas palavras em língua inglesa, também separadas 

por espaços em branco. O comum a todas essas inscrições: o movimento sugerido 

pela tipografia serifada em itálico, da esquerda para a direita, no limite das margens 

externas do invólucro que segreda “uma nuvem”, de Katsumi Komagata, publicada 

pela One Stroke. Na contracapa e na lombada: vastidão significante da cor branca. 

Em tamanho127 comum a muitos livros ilustrados produzidos desde o início da 

década de 2000 (cf. BECKETT, 2012), A Cloud (2007) integra uma série de títulos em 

formato horizontal que Komagata publicou após seus primeiros experimentos com 

	
127 Medindo 25cm de altura x 31cm de largura x 0,3cm de profundidade na lombada x 0,5cm de 
profundidade em paginação. 
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livros endereçados a leitores com deficiência visual. O firmamento de um acordo com 

a Les Doigts Qui Rêvent (editora francesa especializada em obras infantis para 

deficientes visuais), levou o autor japonês, que se autodenomina “criador de livros (造

本作家)” (apud HUANG, 2016, p. 36), a publicar Plis et plans (2003), em que se viu 

desafiado a experimentar possibilidades outras com a sua já conhecida técnica de 

recortes (cut-outs). Tal técnica, que se utiliza de lâminas especiais, manuais ou de 

maquinário especializado, para recortar parte ou partes da superfície de uma folha de 

papel, inscreve formalmente (ao retirar, esculpir) cenários, personagens, transições 

entre uma página dupla e outra. E Komagata faz uso dela desde a sua primeira 

publicação, First Look (1990), que integra a coleção de flash-cards “Little Eyes”. Essa 

coleção foi exposta no MoMA, Estados Unidos, entre 1991 e 1992, período em que 

trabalhava como designer gráfico para o canal de televisão estadunidense CBS. 

Indo além dos recortes sequenciais de formas circulares, quadradas e 

triangulares, características de suas obras anteriores e direcionadas aos bebês128, as 

retiradas operadas na superfície das folhas de papel em A Cloud (2007) informam 

curvas sinuosas, volumosas, à semelhança de nuvens. Esse informar retirando parte 

da matéria (do papel) ganha força se observamos esse códex sob a ótica do design 

gráfico, segundo Vilém Flusser (2007, p. 23-32). Posicionando-se contrário à cada vez 

mais presente concepção estética “imaterial” no contexto de hipermidiatização e 

virtualidade propiciada pelas tecnologias digitais no final da década de 1980, o filósofo 

tcheco defende uma concepção estética que se identifique como “pós-material”129, ou 

seja, pela qual “imaterial” seria um paralelo à “forma” que se almeja alcançar operando 

com a “matéria”. Sob a ótica flusseriana, observar os recortes informados no livro de 

Komagata seria o mesmo que Ler a aparição das formas de nuvens. Nas palavras de 

Flusser (2007, p. 28, grifo do autor): “[...] a matéria não aparece (é inaparente), a não 

ser que seja informada, e assim, uma vez informada, começa a se manifestar (a 

tornar-se fenômeno). A matéria no design [...] é o modo como as formas aparecem.” 

O ato de recortar as folhas de papel pode ser compreendido como o ato de dar forma-

nuvem às páginas em tons de branco no miolo desse códex, bem como à sua capa 

(Fig. 20). 

	
128 Uma análise dos livros de Komagata para bebês está presente em Cabrera e Azqueta (2013). 
129 Identificamos aqui uma reflexão crítica inicial que parece dar pistas sobre o que Plate (2020) aponta 
como neo-materialismo e o que Pressman (2009, 2020) defende pelo fenômeno bookishness. 
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Figura 20 – Reprodução de detalhe da capa e a tridimensionalidade dos papéis sobrepostos no miolo. 

 
Fonte: KOMAGATA (2007). 

A não sequencialidade e imprevisibilidade desses recortes, folha após folha, 

desfaz a imagem de suporte dada à página como um “continente” isolado de seu 

“conteúdo” – já defendida por Plaza (1982), Flusser (2007) e Melot (2012) –, 

colocando-a em diálogo e interferência com as demais páginas, anteriores e/ou 

posteriores, mesmo com a capa do livro. Além disso, esses recortes, de tamanhos e 

localizações díspares, chamam a atenção do Leitor às gramaturas e texturas 

particulares de cada folha de papel – todas pensadas e feitas sob medida e demanda 

pelo próprio Komagata. Essas “chamadas” à intervenção do sujeito diante do livro, em 

sua materialidade visual e tátil, amplifica o domínio da página quando esse continente-

conteúdo reserva um espaço de suas folhas ímpares, à direita, para a inscrição da 

materialidade verbal – presente em linhas duplicadas ao longo de todas as páginas, 

incluindo a capa, com exceção da guarda final. Aqui, podemos testemunhar uma 

exploração da folha de papel como espaço topográfico (como linguagem em si) e 

topológico (como superfície de inscrição de linguagens) em grau de simultaneidade. 

Olhar atentamente para esse layout que se padroniza em meio a diferenças é 

Ler a operação de Komagata com o papel, com o papel branco, numa composição de 

folhas brancas de papel, sempre informadas por recortes e pela escritura contrastante. 

Nosso uso de “informar” reflete a significação de “impor formas à matéria”, defendida 

por Flusser (2007, p. 31). Nessa imposição articulada pelo artista, cabe ao Leitor 

perceber essa “aparição” das materialidades visuais, táteis e verbais (no conteúdo) 

que atravessam “pontes” (no continente) para compor a narrativa de um céu nublado 

que anoitece. Somos movidos pelo vento do virar de páginas – que nós movemos. 
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Apontado como o “herdeiro do pensamento pedagógico de Munari”, uma vez 

que cria “livros de arte para crianças concebidos como objetos 3D, com formas e cores 

que se transformam em jogos” (ESPOSIZIONI, 2008, p. 2, tradução nossa 130 ), 

Katsumi Komagata iniciou sua carreira como designer gráfico na década de 1980 e 

como criador de livros na década de 1990. Conforme vimos ao longo dos dois 

primeiros capítulos de nosso trabalho, as décadas de 1980 e 1990 são marcadas pela 

ampliação do parque industrial dedicado ao setor de impressos e gráficos, além de 

um aperfeiçoamento e profissionalização da dita Literatura Infantil. É nesse contexto 

que o artista japonês produz seus primeiros títulos, além de se estabelecer como uma 

referência para artistas americanos, europeus e asiáticos do livro infantil. 

Após um período no qual orquestrou outra coleção de livros mais “cognitivos”, 

paralelamente à realização de workshops com crianças, para que estas 

experimentassem criar livros com papéis e materiais distintos – tal como Munari fazia 

na Itália, sob a premissa de “fazer para entender” (cf. CAMPAGNARO, 2019) –, 

Komagata publica uma série de livros ilustrados nos quais segue explorando o 

desenvolvimento intelectual e sensível da criança conjuntamente a uma composição 

narrativa mais explícita. A premissa composicional de Blue to blue (1994), Green to 

green (1994), The sounds carried by the wind (1994) e Yellow to red (1994) está 

fundada no transitar do rio para o mar, de um bosque para uma floresta, da copa das 

árvores à grama do campo, bem como no entardecer do céu, respectivamente. 

Nesses quatro livros, já encontramos papéis em gramaturas e texturas distintas, numa 

operação com as tonalidades e gradações de paleta de cores mistas, tudo para 

demonstrar as mudanças em curso, em movimento no códex como representação do 

mundo em folhas de papel recortadas em suas bordas, criando sobreposições. 

Não diferente são as sobreposições que materializam as formas de nuvens em 

transformação, aproximando-se e afastando-se enquanto recortes, enquanto 

narração, enquanto virar de páginas: enquanto criação de profundidades, de 

tridimensionalidades em superfícies bidimensionais. A Leitura que apontamos aqui, 

do plano topográfico, analisa a entidade (mídia técnica) livro em mãos, no plano das 

sensações corporais, tanto passivas quanto ativas. Observa-se elementos como as 

dimensões do livro fechado e aberto, bem como as aberturas, ou seja, as páginas 

	
130 No original: “Heir to Munari’s pedagogical thinking [...] art books for children conceived of as 3-D 
objects with forms and colours that turn into games”. 
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duplas. E o contato físico, concreto do Leitor com essa matéria (o papel) que compõe 

o livro é alvo de uma defesa que o próprio Komagata reforça constantemente. 

Temos aqui um pedaço de papel. Ele está inteiro, mas se eu agarrá-lo com 
força ele vai ficar rasgado, destruído. Acho que a coisa mais importante que 
as crianças têm que aprender é que as coisas se quebram se forem tratadas 
com brutalidade. O mesmo vale para seres humanos. Hoje em dia, há muitos 
sistemas desenvolvidos por computador que são muito úteis, convenientes, 
e eu também os utilizo. Porém, mesmo que você digite com muita força, a 
aparência da tela não muda. Além disso, em um computador é fácil apagar e 
refazer o que se fez. [...] A presença é algo muito importante e o livro se torna 
um objeto para ser compartilhado. [...] Tenho trabalhado com papeis para 
livros e também com workshops. As crianças precisam aprender a tratar os 
papeis com delicadeza, do contrário eles se danificam facilmente. A 
sensibilidade humana deve ser aprendida na infância. Livros ilustrados, 
portanto, devem permitir às crianças experienciá-los como objetos, além de 
compartilhar com a mãe e o pai experiências que irão dar apoio ao seu 
processo de crescimento. (KOMAGATA, 2012, s.p.) 

A presença e o compartilhamento do livro, apontados pelo artista, em muito 

dizem sobre uma visão “pós-material” e neo-materialista desse objeto estético, logo, 

acompanha o raciocínio que desenhamos no presente trabalho. Já o apontamento de 

Komagata, sobre “experienciar” os livros como “objetos”, leva-nos a sentir as páginas 

de A Cloud (2007) para além de superfícies de inscrição apenas: como partes 

significantes, continentes de um conteúdo cuja Leitura, nas palavras de Carrión (2011, 

p. 65), “pode parar no momento em que se compreende a estrutura total do livro.” O 

recorte no papel funciona não apenas como matéria “informada”, mas como ilustração 

inscrita na superfície da página. Trata-se de um elemento visual e tátil que cria uma 

profundidade, portanto, uma perspectiva de figura e fundo demarcada (Fig. 21). 

Figura 21 – Reprodução de detalhes entre páginas, em perspectivas bi e tridimensional. 

 
Fonte: KOMAGATA (2007). 
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Vale colocar, contudo, que esses recortes, exatamente por estarem retirando 

parte da folha de papel que é página, logo, parte integrante e significante na dobra do 

códex, alteram a manipulação, a intervenção do Leitor: evento (produto de mídia) livro. 

Os recortes, maiores e/ou menores, interferem na maleabilidade e fragilidade do 

papel, uma vez que sua gramatura, menos ou mais densa, sofreu uma retirada 

essencial para a sua significação menos ou mais rígida nas mãos. Nesse sentido, 

trazemos as palavras de Thaís Caramico (2012, s.p.): 

É com sabedoria, beleza e simplicidade que o designer gráfico japonês 
Katsumi Komagata aposta te fisgar. Enquanto todos os objetos desenvolvidos 
para crianças são feitos de materiais resistentes, o artista usa da delicadeza 
para, de cara, ensinar às crianças que tudo na vida é frágil – inclusive as 
relações humanas. 

Retomamos, aqui, a presença prevista em A Cloud (2007). Essa presença, ou 

o “estar ali” (cf. PRESSMAN, 2020) do livro, coloca o corpo do Leitor em estado de 

observação atenta à objetualidade do códex, pois as folhas de menor densidade em 

sua gramatura, ou seja, as folhas mais “delicadas” são aquelas com os maiores 

recortes (Fig. 22). A tentativa de virá-las, alcançar as páginas seguintes, é marcada 

por uma mudança no gesto de segurar não só o papel como o próprio livro em mãos. 

Nas palavras de Flusser (2014, p. 84-85), a hesitação em seguir folheando o livro 

quando se segura uma dessas páginas é um “obstáculo que [freia] o movimento”, 

sendo esse obstáculo a própria coisa segurada, ou seja, o objeto; por isso, a mudança 

incitada pelo livro no gesto do Leitor é uma das intervenções da objetualidade em sua 

composição, logo, esse Leitor viver um gesto que é o de “aprender o objeto”. 

Figura 22 – Reprodução dos maiores recortes: dupla 6 (folha de papel 6) e dupla 9 (folha de papel 9). 

 
Fonte: KOMAGATA (2007). 
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A compreensão do objeto livro, ou “aprender com” esse objeto, segundo 

Flusser (2014, p. 86), “implica em ‘saber’ em dois sentidos. As mãos ‘sabem’ agora 

como o objeto é, mas ‘sabem’ também como deve ser.” E essa interferência da 

objetualidade na Leitura do que é verbal e visual (no conteúdo) demanda um atentar 

especificamente para os diferentes tipos de papel (no continente) utilizados em cada 

uma das 26 páginas (13 folhas distintas e 13 duplas) de A Cloud (2007). Não atentar 

para esse elemento físico e tátil do códex durante a manipulação desse livro-nuvem 

seria uma “tentativa das mãos de imprimir determinada forma sobre o objeto 

compreendido, isto é, de forçar o objeto dentro da forma.” (FLUSSER, 2014, p. 86). 

Essa força física externa ao objeto, na intenção direcionada à folha de papel 

pensada e recortada por Komagata, encontra diálogo nos recentes estudos focados 

em percepção hápitca e em como o corpo do sujeito percebe as propriedades 

objetuais das coisas. Segundo Lynette Jones (2018), essas propriedades são textura 

da superfície (surface texture), conformidade (compliance) e viscosidade (viscosity). 

Porém, antes de nos determos mais especificamente sobre essas propriedades, que 

são parte das intervenções da objetualidade na Leitura de A Cloud (2007), cabe trazer 

o que a cientista das sensações cutâneas, na área da Engenharia Mecânica, afirma 

quando diz: 

A exploração háptica nos permite perceber as propriedades geométricas e 
materiais dos objetos. A primeira se refere a recursos como tamanho, forma, 
orientação e curvatura, enquanto a última inclui atributos como textura da 
superfície, conformidade e características térmicas. (JONES, 2018, p. 52-53, 
tradução nossa131) 

Atentar para esses recursos e atributos, artisticamente manipulados por 

Komagata nas folhas encadernadas de seu livro-nuvem, é Ler outras temporalidades 

de significação do evento (produto de mídia) livro informado nas espacialidades da 

entidade (mídia técnica) livro. São intervenções táteis (topografia) que demandam 

uma duração de percepção distinta à das intervenções visuais e verbais (topologia). 

E uma vez que já nos detemos a falar sobre as dimensões (cf. DRUCKER, 1995a), ou 

as propriedades geométricas (cf. JONES, 2018) do códex em nosso segundo capítulo, 

é profícuo nos demorarmos, aqui, às propriedades materiais desse objeto: seu tocar. 

	
131 No original: “Haptic exploration enables us to perceive both the geometric and material properties of 
objects. The former refers to features such as size, shape, orientation, and curvature, whereas the latter 
includes attributes such as surface texture, compliance, and thermal characteristics.” 
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As texturas e as gramaturas de cada folha de papel em A Cloud (2007) criam 

relações de significação com os recortes e com as palavras informadas em cada 

página. São relações de representação daquela única página aberta com as páginas 

anteriores e posteriores, na mudança que a superfície do papel gera na ponta dos 

dedos, que o peso da página gera no punho em gestualidade de folhear (Fig. 23). 

Sobre os estímulos hápticos gerados pela textura da superfície, eles podem ser 

analisados “em termos de aspereza, viscosidade, escorregamento e fricção” (JONES, 

2018, p. 54, tradução nossa132), cabendo observar se a superfície do papel é áspera 

ou suave, dura ou macia, pegajosa ou escorregadia – ou seja, tudo o que resulta em 

vibrações nas pontas dos dedos em contato com essa superfície bidimensional em se 

fazendo tridimensional pelos atritos previstos no continente (topografia). Já os 

estímulos gerados pela conformidade devem ser observados pelo “quão deformável 

uma superfície é quando uma força [lhe] é aplicada”, portanto, “definida como a razão 

entre o deslocamento ou o movimento da superfície e as forças aplicadas” (JONES, 

2018, p. 56, tradução nossa133) ali, operando como uma ideia inversa à rigidez e 

reforçando o gesto de aprender o objeto livro. Por seu turno, os estímulos gerados 

pela viscosidade, “que fisicamente é a razão entre a força e a velocidade” (JONES, 

2018, p. 57, tradução nossa134), são resultado e parte integrante desse mesmo gesto 

do Leitor em direção à superfície do papel que é céu e é nuvem (Fig. 24). 

Figura 23 – Reprodução do folhear de páginas com um recorte maior e com um recorte menor. 

 
Fonte: KOMAGATA (2007). 

 
	

132 No original: “in terms of roughness, stickiness, slipperiness, and friction”. 
133 No original: “how deformable a surface is when force is applied [...] it is defined as the ratio between 
displacement, or the movement of the surface, and the forces applied”. 
134 No original: “which physically is the ratio of force to velocity”. 
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Figura 24 – Reprodução do tocar de página e recorte, além do atritar de folhas para virar uma página. 

 
Fonte: KOMAGATA (2007). 

Notadamente, quando somos movidos por essas fricções nas páginas do livro 

de Komagata, nossa compreensão do plano topológico da narrativa é constantemente 

interrompida pelo plano topográfico. Não se trata apenas de uma espacialidade 

branca, suporte de palavras em preto e ilustrações recortadas. Não é também “uma 

informação a mais”, alheia e divertida, cuja “charada” se revela num único uso. 

Demanda uma atenção sensível às significações dessa intervenção. Vamos nos 

afastando cada vez mais da noção de livro-objeto na chave semântica de livro-

brinquedo. Quanto a esse último termo em específico, encontramos, na área da 

Educação, o que Ana P. M. de Paiva (2013, p. 99-100) postula: 

O livro-brinquedo pretende desde o início, em função objetal-comunicativa-
expressiva, ser além do texto, ser suporte formado no desenvolvimento de 
recursos multimeios selecionados e aperfeiçoados à arte-criação. 
Possivelmente porque mexe com inclinações infantis, impulsos/pulsões, 
afetos, sentimentos, prazer sensorial, vontades primárias (ver, olhar, tocar, 
sentir), acolhe e ressoa anseios em projeções de entusiasmo enlaçador. Belo 
e surpreendente, torna-se desejado na dimensão de brinquedo, porque a 
criança não precisa reconhecê-lo nem pela dimensão de mercadoria nem 
pela de arte, muito menos por seu valor expresso educativo. A criança 
aprende pelo brincar, porque se afeiçoa, se diverte e deslumbra maravilhas 
lúdicas, orientando a experiência não ao contemplativo mediado, mas ao 
aprender usando. [...] Um livro-brinquedo, quando bem adaptado a um 
público e tendo por ponto alto seu enredo e valor conceitual, incentiva um ler 
viajado e expressivo, muito mais do que um ler mecânico, acelerado e 
avariador. De tal modo, o livro-brinquedo move a criança a querer 
experienciá-lo por aspectos instigantes ou convidativamente imperdíveis para 
a idade – morder, cheirar, pegar, apertar, balançar, rodar, ouvir, dentre outros 
–, o que promove iniciativas espontâneas de manuseio, revisitação (brincar 
de novo) e aprendizado exploratório. 



	 138 

Identificamos, aqui, uma compreensão cognitiva do livro no plano de aprender 

o objeto para usos particulares, adaptado para determinado público, que descarta a 

dimensão de arte para acolher uma defesa da arte-criação, ou seja, ler primeiro e 

fazer algo a partir dessa leitura: gestos ativos apenas, do sujeito para o livro, sem dar 

espaço e tempo à percepção das gestualidades passivas, do livro para o sujeito. No 

entanto, quando nos posicionamos com A Cloud (2007) em mãos, observando todas 

as particularidades de cada papel em seu respectivo tom de branco, na manipulação 

que difere a depender do tamanho do recorte e da delicadeza da gramatura, vamos 

caminhando na direção de um códex que não é só livro de arte nem só livro de artista, 

ou unicamente livro-brinquedo. Acerca dessas definições, o artista japonês coloca: 

Arte é uma obra sólida que contém uma mensagem definida pelo artista. No 
entanto, é difícil de ser tocada por todo mundo. Livro é um produto, um objeto. 
Pode ter começado como uma obra de arte, mas há métodos e ferramentas 
usadas que fazem dele algo maior que uma peça de arte – algo que expande 
o que vemos e que, sim, pode ser tocado por todas as pessoas. A quantidade, 
então, faz uma diferença enorme. (KOMAGATA apud CARAMICO, 2012, 
s.p.) 

Com isso, saímos tanto da sala de museu quanto da sala de aula. Ler as 

mudanças e movimentos que as páginas desse livro-nuvem carregam é estar em 

outro lugar: é se metamorfosear em Leitor-nuvem sem a necessidade de apenas olhá-

la num expositor ou necessariamente criar uma nova nuvem fora do livro como 

resposta ao contato com o mesmo. Nas palavras de Moe Yoda (2020, p. 176, tradução 

nossa135), A Cloud (2007) funciona como um mecanismo para “conectar o leitor e o 

mundo dos livros ilustrados, por uma perspectiva tranquila o suficiente para observar 

e captar o papel como material base” do códex. 

O caráter notadamente de auto-referencialidade materializado na exploração 

dos tipos de papel, cada um com a sua tonalidade de branco, mais ou menos 

luminoso; com a sua porosidade, mais ou menos áspera; com a sua gramatura, mais 

ou menos densa; com a sua ilustração retirada, em um ou mais recortes, no plano 

topográfico, leva-nos a Ler, daqui em diante, o continente em composição com o seu 

conteúdo, no plano topológico. As páginas-nuvem são elementos significantes na 

construção da escritura-em-nuvem desse livro-nuvem. Transições e movimentos.   

	
135 No original: “基材である紙そのものを観察し，捉えるという冷静な視点と共に，読者と絵本の世界
をつなぐためのしかけとして”. 
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Sobre o processo de criação com livros que exploram verbal, visual, sonora e 

tatilmente as matérias que ganham forma nessa mídia técnica detentora de uma 

linearidade, o códex, o autor japonês afirma: 

Meu corpo se transforma numa espécie de tornado e vejo as coisas a partir 
de várias perspectivas distintas. A minha atitude é sempre a mesma: quando 
faço um livro que pretendo partilhar ou transmitir algo, faço-o por diversão ou 
para estimular a imaginação. (KOMAGATA apud LEISSE, 2008, p. 28, 
tradução nossa136) 

O corpo transformado do autor é o mesmo que dá forma à matéria transformada 

em livro, corpo este que, por sua vez, chega ao corpo do Leitor em transformação. 

Essa ação em mutação reflete ainda a intervenção possível137 de ser efetivada pelo 

sujeito com o livro em mãos e do livro no sujeito que o segura – enquanto mídia técnica 

(entidade) que é também produto de mídia (evento) em metamorfose. Trata-se de um 

“projetar formas para materiais que serão contidos nelas” (FLUSSER, 2007, p. 30) – 

papéis, recortes, palavras. 

Nessas diferentes folhas de papel em tons de branco (numa sintaxe icônica 

que vai dos acinzentados em papel Kent até os mais amenteigados e cremes em 

papel quase vegetal), somos envoltos, também, pelas transformações narradas 

poeticamente no texto verbal. Esse texto, que vai se inscrevendo ao longo das páginas 

recortadas sempre em duas línguas – japonês e inglês na edição japonesa, pela One 

Stroke, e japonês e francês na edição francesa, pela Les Trois Ourses –, traz a 

seguinte composição: 

Uma nuvem 

levada pelo vento 

Pouco a pouco vai mudando de forma   O destino está a cargo do vento 

Quando as nuvens se encontram 

cada nuvem fica maior 

até que elas se tornam uma 

Há dias chuvosos 

	
136 No original: “Mi cuerpo se convierte en una especie de tornado y miro las cosas desde muchas 
perspectivas distintas. Mi actitud siempre es la misma: cuando hago un libro quiero compartir o 
transmitir algo, los hago para divertirme o para poner en marcha la imaginación.” 
137 Aqui, o uso de “possível” faz referência ao que Agamben (2018, p. 122) aponta sobre “um resto de 
potência” contido em todo livro – ainda que não seja nossa intenção enveredar por essa discussão. 
Uma leitura dos livros de Komagata pela perspectiva agambeniana, tanto da potência quanto dos usos 
dos corpos, por ser encontrada em Girão (2021). 
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dias serenos 

dias espirituosos   dias quietos 

As nuvens se formam e deformam eternamente 

Há nuvens apenas para hoje 

Haverá nuvens novamente para amanhã (KOMAGATA, 2007, tradução 
nossa138) 

Cada espaço entre frases marcado pela quebra de linha, na versão traduzida 

acima, representa um virar de páginas no livro-nuvem de Komagata. Aqui, 

constatamos uma ampliação na utilização do espaço em branco da página, à 

semelhança de Mallarmé. Assim como na obra do poeta francês, o artista japonês 

encara a página como “uma nova unidade poética em visão simultânea, que inclui os 

brancos e as palavras espalhadas sobre ela” (AGAMBEN, 2018, p. 127); além de o 

branco da página ser “frequentemente levado em consideração como elemento de 

composição, com grande liberdade gráfica” (VENEROSO, 2010, p. 48). Essa 

pluralidade do signo “branco” é reforçada pelas sensações visuais e táteis previstas 

em cada folha de papel, reunidas graças a uma encadernação experimental (Fig. 25), 

que mescla a tradicional técnica de perfuração e costura japonesa ao revestimento 

empastado: tradição e modernidade em diálogo no plano topográfico de um produto 

de mídia (evento) que narra e mostra uma série de atos, ativos e passivos, envolvendo 

esse fenômeno da natureza. E as figuras que operam esses atos são as nuvens e o 

vento: dois fenômenos da natureza que envolvem ar e água. 

Figura 25 – Reprodução de detalhe na encadernação experimental. 

 
Fonte: KOMAGATA (2007). 

	
138 No original: “A cloud / carried by the wind / Little by little it keeps on changing shape   The destination 
is up to the wind / When the clouds meet each other / each cloud gets bigger / then they become one / 
There are rainy days / peaceful days / spiritual day   quiet days / The clouds form and die eternally / 
There are only clouds for today / There will be clouds again for tomorrow”. 
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Não sendo a nossa intenção observarmos essa escritura-em-nuvem como 

nefologistas139, reunimos aqui as construções que materializam verbalmente esses 

atos: “levar”; “ir mudando”; “estar a cargo”; “se encontrar”; “ficar maior”; “se tornar 

uma”; “se formar e deformar”; e “haver”. Nesta versão em português não oficial, 

traduzida a partir do texto em inglês, podemos notar que os verbos “ativos” imperam 

em comparação aos verbos “passivos”. Há uma predominância de movimento, de 

mutação e de certa quietude de passagem e observação. A acumulação das nuvens 

difusas, resultante do virar de páginas após partir da primeira nuvem, na capa, alcança 

uma nova formação no meio da narrativa: “até que se tornam uma”. A partir deste 

momento, as nuvens passam a compartilhar protagonismo com outros elementos, 

como os tipos de “dias” e a marcação espaço-temporal do “hoje” e do “amanhã”. 

A personagem-protagonista, “uma nuvem”, localizada pelo artigo indefinido 

“uma”, se repete ao longo das inscrições verbal, visual e tátil na capa e na primeira 

dupla (primeira folha de papel). Na abertura entre a capa e a primeira dupla do códex 

de Komagata, os recortes aparecem em lugares distintos e em formatos diferentes, 

assim como a grafia de “UMA NUVEM” em caixa-alta na capa se transforma na 

gravura de “Uma nuvem” em caixa-alta e caixa-baixa na primeira dupla. Saindo de 

uma capa em papel liso empastado e chegando numa primeira folha de papel liso no 

miolo, em tom ligeiramente mais acinzentado em comparação ao tom mais cremoso 

da capa, somos incitados a dirigir nosso olhar do texto verbal ao centro na capa para 

o texto verbal na parte superior da primeira página dupla: um movimento de subida. A 

luminosidade se alterou no continente, assim como o conteúdo se movimentou nesse 

continente: iluminação de dentro para fora e de fora para dentro (Fig. 26). 

Figura 26 – Reprodução da abertura entre capa e primeira dupla: iluminações internas e externas. 

 
Fonte: KOMAGATA (2007). 

	
139 Especialista no estudo científico das nuvens, a nefologia. 
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As palavras se moveram no virar da capa para o miolo, numa transformação 

estruturada pela dobra de encadernação, cujas significações autoconscientes acerca 

da forma-nuvem se inscrevem nos planos topológico e topográfico pela mudança na 

inscrição das palavras, nos tons de branco, bem como no toque mais firme e resistente 

da capa para um toque ainda firme, mas maleável da primeira folha (Fig. 27). Esse 

movimento de transformação gestualizado pelo Leitor marca o informar das matérias 

(papéis, recortes e palavras) em mãos, reforçando a indefinição dessa protagonista: 

“uma nuvem” – qualquer uma das nuvens à mostra. 

Figura 27 – Reprodução das movimentações entre capa e primeira página dupla (primeira folha). 

 
Fonte: KOMAGATA (2007). 

Por sua vez, a presença da locução adverbial de intensidade “Pouco a pouco”; 

das conjunções subordinativas temporais “Quando” e “até que”; dos adjetivos 

“chuvosos”, “serenos”, “espirituosos” e “quietos”; do advérbio de exclusão “apenas”; e 

da locução adverbial de modo “novamente”, funcionam como localizadores verbais 

dos instantes de transformação no plano topológico, que são ressignificados no 

diálogo com os recortes e com os papéis onde estão inscritos. Assim como “informar”, 

nossa compreensão de “inscrever” segue aquilo que Flusser (2010, p. 33) apontou 

como sendo “um gesto informacional, cujo objetivo é romper com as condições do 

cárcere, isto é, abrir crateras nos muros do mundo objetivo que nos encarceram.” Esse 

“cárcere” diz respeito à definição clara e objetiva das informações não artísticas que 

chegam ao sujeito. Um “cárcere” ao qual poderíamos estar “presos” seria caso 

Komagata tivesse escolhido inscrever seu livro a partir de um artigo definido: “a 
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nuvem”. Ou nas palavras de Flusser (2010, p. 34): “Quem inscreve só pode querer 

que o objeto inscrito por ele não se decomponha tão rápido.” Movimentos durativos. 

A captura sensível de um fenômeno da natureza que se constitui na mescla de 

formas líquida e gasosa, uma nuvem, quando transformado num produto cultural 

constituído na mescla de formas sólidas e simbólicas, um livro, é exatamente o que 

torna essa entidade (mídia técnica) num evento (produto de mídia). E essa 

transformação da matéria informada fica ainda mais representativa em três páginas 

duplas onde o recorte-ilustração-nuvem mais se aproxima da margem externa do 

códex, em seu quase sair do continente, mas permanecendo como parte do conteúdo. 

Nas duplas 3 (folha 3, com textura), 5 (folha 5, com textura) e 10 (folha 10, lisa), os 

recortes estão informados bem próximos à forma limite140 da matéria (a folha de 

papel), todos em composição com instantes de metamorfose no texto verbal: “Pouco 

a pouco vai mudando de forma   O destino está a cargo do vento”; “cada nuvem fica 

maior”; e “As nuvens se formam e deformam eternamente”, respectivamente (Fig. 28). 

Figura 28 – Reprodução dos limites entre recorte e margem externa das páginas duplas 3, 5 e 10. 

 
Fonte: KOMAGATA (2007). 

Ainda que sempre localizadas a 4cm do limite superior e 0,5cm do limite lateral 

(direito) da página, essas três linhas de texto verbal trazem verbos “ativos” e que 

representam as mutações da personagem-protagonista, em suas formas indefinida 

(folhas 3 e 5, com textura, referenciando “nuvem”, no singular) e definida (folha 10, 

	
140 O espaço em branco entre o recorte e o limite lateral (direito) da página é de 2,3cm na folha 3; 1,8cm 
na folha 5; e 2cm na folha 10. 
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lisa, referenciando “nuvens”, no plural). Cada nuvem recortada nessas páginas141, em 

sua complementaridade com as palavras ali inscritas, amplia a imagem-nuvem em 

construção no livro em mãos. São metamorfoses sentidas no plano visual, tátil, verbal 

e cinético, ocorrendo “pouco a pouco” (no virar de páginas) e a “cargo do vento” (quem 

vira as páginas), e podendo ocorrer “novamente” (voltar ou avançar com as páginas). 

Até aqui, nossa Leitura passou pelos planos das dimensões e das aberturas, 

caminhando paralelamente a aspectos referentes aos layouts. Porém, não podemos 

deixar de colocar em pauta o fato de A Cloud (2007) ser um objeto em mídia codexical 

– portanto, encadernado –, que intenta materializar física e tatilmente a 

“imaterialidade” passageira e visual de uma nuvem. 

Na esteira desse pensamento, consideramos pertinente trazer o que a designer 

Jessica Helfand (2019, p. 153-154), no início dos anos 2000, discute acerca da 

desmaterialização do espaço de observação na tela de computador, destacando o 

que ela afirma sobre “mais interessante, talvez”, seja observar “a forma das coisas 

enquanto estão acontecendo”, e que é “essa atividade cinética – esse ato de se 

movimentar – que circunscreve a nossa percepção”, que “domina os nossos sentidos 

e se torna, de maneira bem notável, a nova estética predominante.” Assim como todos 

os títulos que compõem nosso corpus de investigação, o livro-nuvem de Komagata 

reflete essa estética em seus planos topográfico e topológico. E ao intervir no espaço 

de observação do Leitor, materialmente, em tempos de “desmaterialização” e das 

ditas “imaterialidades” digitais, esse objeto livro, em sua dobra, projeta sensivelmente 

o movimento do códex como reflexo de movimento do sujeito que o segura. 

Com isso em mente, ao alcançarmos a página dupla 9 (folha 9, com textura), 

que traz o maior recorte-nuvem do livro inteiro, inscrita verbalmente pelos substantivos 

e adjetivos “dias espirituosos   dias quietos”, o Leitor é interrompido em seus gestos, 

em seu aprender o objeto: ele é convocado a ficar quieto como o dia. Ao levantar a 

folha para virá-la, é nítida (visual e tatilmente) a deformação da mesma. Cria-se um 

volume com várias possibilidades de nuvem informada pelo recorte, a depender do 

ângulo que se segura o livro. A retirada do papel para informar essa nuvem interfere 

na sustentação da folha de gramatura delicada (a mais delicada de todas). O que 

antes era uma página na sequência linear do códex vai se metamorfoseando em 

	
141 São: 1 nuvem média na folha 3; 2 nuvens pequenas na folha 5; 1 nuvem médio-grande na folha 10. 
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escultura de papel, sustentada pela dobra da encadernação, diante do Leitor: que 

movimenta a página e se vê movimentado por ela, obedecendo ao peso da folha de 

papel. O Leitor também vai se formando e deformando para um lado e para o outro142. 

A auto-referencialidade do papel como elemento do códex denuncia que esse objeto 

só acontece naquele instante: no encontro de corpos (Fig. 29). 

Figura 29 – Reprodução de detalhes presentes no virar a página 9: escultura de 2, 3 e 4 dimensões. 

 
Fonte: KOMAGATA (2007). 

A quarta dimensão dessa página, a saber, seu tempo-espaço durativo, vai 

despertando o corpo do Leitor como entidade que não apenas sente, mas também 

como evento, que projeta intenções e responde atentamente às intervenções 

advindas do objeto na sua direção. Nessa lógica de autoconsciência entre os dois 

corpos (Leitor e livro), é válido trazer o que Maxine Sheets-Johnstone (2020) vem 

defendendo, no campo da Filosofia da Linguagem em diálogo com a Neurociência, 

como corpo vivido (lived body). À diferença do corpo físico, numa instância de 

linguagem, o corpo vivido é um corpo de atualidades e possibilidades, ou seja, um 

corpo receptivo e que, nessa recepção, abre espaço para a manifestação do ego e 

seus desejos, tornando-se ativo em camadas concretas e abstratas – em especial, 

quando em contato com objetos experimentados topográfica e topologicamente. 

Uma vez que esse Leitor se percebe experienciando uma página de livro como 

folha delicada, de textura que atrita rugosamente na ponta dos seus dedos, de uma 

	
142 Uma leitura sobre o aspecto de teatralidade dos papéis no livro Blue to blue (1994), de Katsumi 
Komagata, pode ser encontrada em Huang (2019). 
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tonalidade branca cremosa e quase transparente que ilumina os seus olhos; e, ao 

mesmo tempo, experiencia essa mesma página de livro como escultura de papel, 

inscrita na ocasião de “dias espirituosos” e “dias quietos”, ele é convocado a sentir e 

perceber que seu corpo, tal qual nuvem, se constitui por “uma atração ou não-atração 

sentidas, ambas claramente ressoando de maneira experimental em formas sentidas 

corporalmente.” (SHEETS-JOHNSTONE, 2020, p. 36, tradução nossa 143 ). 

Ressaltamos ainda que o corpo vivido não é um “si incorporado”, um “eu” num corpo. 

Trata-se de um aqui-agora informado e corporificado em formas animadas no corpo, 

“uma presença espaço-temporal fundada fundamentalmente no corpo tátil-

cinestésico” (SHEETS-JOHNSTONE, 2020, p. 51, tradução nossa144). E esse corpo 

que toca e é tocado, que se movimenta e é movimentado, por sua vez, está ancorado 

em realidades tátil-cinestésico-afetivas. 

Logo, A Cloud (2007) não apenas traz em si uma metalinguagem que engloba 

a objetualidade como elemento essencial na composição poética do códex-entidade. 

Ele guarda em si também uma intervenção que afeta o Leitor enquanto códex-evento, 

que desperta esse sujeito em Leitura para que ele perceba o seu instante durativo de 

observação como “uma presença corporal espaço-temporal”, em que o seu “aqui-

agora não é estático, mas dinâmico.” (SHEETS-JOHNSTONE, 2020, p. 41, tradução 

nossa145). Com isso, os recortes-nuvem e os espaços em branco “apenas para hoje”, 

mas que estarão à nossa disposição “novamente para amanhã”, iluminam, tanto 

quanto a alvura de uma folha branca de papel, nosso Ler para o fato de que nosso 

corpo vivido não se constitui de cinco sentidos apenas. Nas palavras de Sheets-

Johnstone (2009, p. 246-247, tradução nossa 146 ), o movimento é “nossa língua 

materna” e “nossa fonte original e permanente de significado.” Sendo assim, o livro-

nuvem de Komagata não é livro-brinquedo que ensina algo em seu uso (objeto com 

um fim previsto), nem é livro de artista (escultura aurática e distante). Ele é um códex 

que materializa uma nuvem informada. Nuvem essa que é indefinida a princípio; que 

se multiplica e se reúne; que fica maior; que se forma e deforma; que se afasta da 

dobra de encadernação enquanto se aproxima da margem externa da página; que é 

	
143 No original: “a felt attraction or nonattraction, both of which clearly resonate experientially in bodily 
felt ways.” 
144 No original: “a spatio-temporal presence foundationally grounded in the tactile-kinesthetic body”. 
145 No original: “a spatio-temporal bodily presence [...] Its hereness is not static but dynamic.” 
146 No original: “our mother tongue [...] and our original and abiding source of meaning.” 
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levada pelo vento, que, por sua vez, é folha de papel recortada movida pelo Leitor – 

levado, por seu turno, pelas matérias informadas, inscritas nesse objeto gráfico. 

Quando questionado sobre a forma gráfica ser "boa de contar histórias", o autor 

japonês coloca: 

Em vários casos, sim. A verdade é que a gente precisa explicar o que está 
acontecendo e as fotos, por exemplo, são um material bem bom para isso. 
Só que as ilustrações nos deixam mais livres para imaginar e, para conseguir 
criar ainda mais, as formas gráficas são ótimas pois são quase abstratas. 
(KOMAGATA apud CARAMICO, 2012, s.p.) 

As formas gráficas de nuvens nesse livro atravessam uma capa e 11 folhas 

recortadas até o desfecho, a saber, a única página da narrativa que não tem recortes. 

Essa última página da narrativa é também a única a trazer ilustrações visuais apenas: 

uma paleta de cinzas em gradação para o branco do papel, de baixo para cima, 

acompanhada por estrelas pontilhadas em branco de um lado ao outro, dirigindo o Ler 

para o virar final de página por intermédio de uma meia lua, também contrastante ao 

cinza, no canto inferior direito (Fig. 30). Numa superfície de papel liso, em gramatura 

nem tão densa nem tão maleável, sem qualquer índice visual e/ou tátil de nuvens, é 

na promessa do texto verbal – de que “Haverá nuvens novamente para amanhã” – 

que nos apegamos, que nos colocamos a cargo do vento. O substantivo “nuvens”, no 

plural, opera como um convite para buscarmos, novamente, as nuvens levadas pelo 

nosso segurar e virar de páginas até esse aqui-agora. 

Figura 30 – Reprodução de detalhes presentes na última página, sem recortes. 

 
Fonte: KOMAGATA (2007). 
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Com relação ao posfácio – esse paratexto que, na concepção de Genette 

(2009, p. 212), possui uma eficácia menor na perspectiva do autor do livro, uma vez 

que esse autor “não pode mais exercer os dois tipos de funções essenciais que 

encontramos no prefácio”, a saber, “reter e guiar o leitor explicando-lhe por que e 

como se deve ler o texto”, ainda que seja de uma “leitura mais lógica e mais pertinente” 

na perspectiva do leitor, e que possa “exercer apenas uma função curativa ou 

corretiva” –, presente logo após a única página não recortada desde o início da 

narrativa, ou seja, desde a capa, encontramos as seguintes palavras: 

As nuvens parecem estar perto, mas estão bem distantes. Eles continuam se 
formando e mudando o tempo todo. As nuvens contêm água, que é quase 
800 vezes mais pesada que o ar. Milhões de toneladas. Uma energia imensa 
está presente em cada nuvem. Gradualmente, elas se transformam em chuva 
caindo no chão. Estamos sempre sob o céu. Na minha infância, eu me 
perguntava por que as nuvens se moviam. Às vezes elas me faziam desejar 
algo e pensar em alguém, às vezes eu previa o tempo com elas. Há dias 
nublados. Às vezes me esqueço de olhar para o céu por estar muito ocupado. 
Sendo assim, há nuvens dentro do livro. À medida que viramos as páginas, 
as memórias voltam com a visão de nuvens que já vimos antes. 
(KOMAGATA, 2007, tradução nossa147) 

A “função corretiva” parece desviar seu curso quando lemos que “as memórias 

voltam” à medida que vamos virando as páginas. Seriam as memórias do autor ou do 

Leitor que voltam? Aqui, aproximamo-nos muito mais de uma “função curativa”, de 

apontar para o sujeito que manuseia esse objeto-nuvem horizontes de imaginação 

rememorativos, despertos pela combinação plural do Ler A Cloud (2007). E podemos 

acrescentar que, após toda uma experimentação intermidiática (das palavras, dos 

papéis, dos recortes, do livro) de Leitura, essa declaração autoral posterior às 

escrituras, ou inscrições, traz uma logicidade informativa, que lança luz em alguns 

passos dados por Komagata para chegar na composição que acaba de anoitecer. 

Além disso, é pertinentemente informativa por reforçar, em alguma medida, as 

matérias que foram informadas ao longo das páginas desse códex em movimento. 

Sabendo que branco é a cor preferida de Komagata (cf. MORLESIN, 2012), é 

válido colocar que a escolha pelo recorte, no lugar de uma ilustração (figurativa ou 

	
147 No original: “The clouds seem close but are very far. They keep on forming and changing all the time. 
Clouds contain water which is heavier than air by almost 800 times. Million of tons. Great energy is in 
each cloud. Gradually, they become rain falling onto the ground. We are always under the sky . In my 
childhood I wondered why the clouds moved. Sometimes they would make me wish something and 
think of someone, sometimes I would predict the weather with them. There are cloudy days. Sometimes 
I forget to look at the sky because I am too busy. So there are clouds inside the book. As we turn the 
pages, memories come back with the view of clouds that we have seen before.” 
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abstrata), como técnica de inscrição visual e tátil dialogando com a inscrição verbal é 

mais uma forma de materializar “uma nuvem”. Nas palavras de Honglan Huang (2016, 

p. 65, tradução nossa148): “em vez de encerrar ou definir totalmente as coisas dentro 

do espaço, é apenas um começo para futuras transformações.” A criação de 

profundidades e formações que se atravessam entre uma folha de papel e outra, 

denunciando de que matérias se informa um livro, amplia a sintaxe icônica do branco 

no plano visual, a sintaxe indicial do recorte no plano objetual e a sintaxe simbólica 

das palavras no plano verbal. Trata-se de um códex inscrito por um designer gráfico, 

um artesão do papel e das formas de operar sobre aquilo que é gravado nesse papel. 

Nesse sentido, trazemos a seguinte declaração do autor: “O design gráfico está 

sempre relacionado com coisas bidimensionais e, portanto, planas. Meu objetivo é 

expressar algo em três dimensões, por trás da ‘planura’ da ilustração.” (KOMAGATA 

apud LORTIC & VOILE, 1995, p. 77, tradução nossa149). 

Por fim, quando alcançamos a guarda final de A Cloud (2007), uma página 

dupla inteiramente composta em branco, sem recortes e sem palavras; que, à 

esquerda, se mostra em papel de gramatura média e superfície lisa, num branco 

cremoso-perolado, e, à direita, é o mesmo branco da capa em papel liso empastado, 

mais resistente; colocamo-nos a perguntar: teriam todas as nuvens das páginas se 

encontrado e se tornado uma única nuvem, a nuvem-livro? Fica a cargo do vento, ou 

seja, do Leitor, seguir movimentando ou não essas metamorfoses que o transformam. 

Essas transformações vêm à tona pelo Ler que é manusear o códex-nuvem, no 

perceber a mudança da iluminação no branco e entre os brancos a partir da incidência 

de luz na mídia técnica (entidade) em mãos, remetendo à figuração de nuvens em 

movimento no produto de mídia (evento) que o Leitor movimenta enquanto é 

movimentado. Não se trata, portanto, de um livro-objeto na chave do livro-brinquedo, 

nem mesmo de um livro-objeto na chave do livro-escultura. É isso e muito além: é 

uma mídia codexical escultórica e performática, que faz performar, que faz brincar 

enquanto desvela as relações das linguagens informadas em suas matérias – 

arquitetadas para despertar não apenas a relação entre palavras e imagens (recortes), 

	
148 No original: “instead of fully enclosing or defining things within the space, it is only a beginning for 
future transformations.” 
149 No original: “Le dessin graphique est toujours en relation avec les choses en deux dimensions et 
donc plat. Mon objectif est d'exprimer quelque chose en trois dimensions, derrière la ‘platitude’ de 
l'illustration.” 
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na bidimensionalidade topológica dos brancos, ou na relação entre recortes de uma 

página à outra, na tridimensionalidade topográfica dos movimentos. É um corpo-códex 

que traz uma nuvem em metamorfose de nuvens para atritar e afetar um corpo-Leitor 

que traz o movimento como nossa língua materna, à espera de se movimentar e criar 

novas possibilidades de transição, tal qual a passagem de um dia, como o entardecer 

que se faz presente pelas nuvens no céu-livro, ventando com as forças de braços, 

punhos e dedos.  
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I, e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[...] 

Também não consegui encontrar aqueles 
livrinhos que eram vendidos na livraria 
escolar e cuja aquisição adoçava a compra 
dos cadernos de aritmética – uma compra 
que para mim era ainda mais desagradável 
do que cada uma das aulas de aritmética, 
pois o caderno continha em seus quadros 
vazios a assustadora soma de todas 
aquelas aulas; aqueles livrinhos, livros 
ligeiros, ou como queira que se chamassem, 
consistiam em sequências de fotografias 
diminutas em que apareciam representados 
todos os trechos de uma luta de boxe ou de 
um jogo de futebol, e bastava folhear com o 
polegar para que as imagens passassem 
uma após a outra em rápida sequência. 
Com um livrinho destes na palma da mão 
podia-se facilmente transformar uma aula 
de aritmética numa sessão de cinema. 

[...] 

 

[Walter Benjamin, “Passeio pelos brinquedos de Berlim I”. 
In: A hora das crianças, 2015, p. 63] 

 
 

Postagem de perfil dedicado a Décio Pignatari 
no Instagram, em 20/08/2020, no evento de 
lançamento de Bili com limão verde na mão. 
Disponível em: 
<https://www.instagram.com/p/CEIB8uDHHTR>   

Postagem de Daniel Bueno no Instagram, em 
17/03/2018, no evento de lançamento de Bili com 
limão verde na mão, ao lado de Pignatari. 
Disponível em: 
<http://www.instagram.com/p/Bgb6G3ChxeK>  
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CAPÍTULO 5 – BILI COM LIMÃO VERDE NA MÃO, de Décio Pignatari 
– Um livro ilustrado? 
 

Mas podemos nos perguntar: nessa memória material que continua a 
informar a escrita, nessa sobrevivência fantasmática de suportes em alguma 
medida arcaicos ou ultrapassados, onde brota o vegetal do papel ou por onde 
anda o animal do pergaminho? Onde está, em suma, a pele das palavras, 
agora que – mais uma vez, como sempre fizemos, na medida de cada época, 
ao longo de toda a história da metafísica do pensamento e da linguagem – 
desmaterializamos a escrita? Onde está aquilo que, na escrita, não se 
contenta com a visão, mas convoca o tato? Para onde deslocamos a 
superfície de contato da linguagem? 

[Eduardo Sterzi, “A pele do poema: A dimensão tátil da dita poesia visual”. 
In: Abordagens Intersemióticas, 2021, p. 85] 

 

Perseguindo possíveis respostas à indagação “um livro ilustrado apenas?”, o 

presente capítulo tem por objetivo principal se debruçar na prosa-poética que se 

desdobra pelo objeto-livro de Décio Pignatari: Bili com limão verde na mão (2009). 

Com a intenção de despertar para os desdobramentos propostos na encadernação 

envelopada desta narrativa regida pela iconicidade dos signos materializados em 

planos visual, objetual e verbal pelos autores brasileiros – uma vez que Pignatari ficou 

responsável pelo texto verbal, Daniel Bueno pelo texto visual e Luciana Facchini pelo 

texto objetual –, partimos das reflexões de Lars Elleström (2021) sobre as 

modalidades que caracterizam as mídias, dentro dos estudos literários, assim como a 

“poética intermidial”, compreendida por Kiene Brillenburg Wurth (2019), além de 

buscarmos, na estética do corpo, a noção performática de “simulação incorporada”, 

desenvolvida por Vittorio Gallese (2020), e na história do livro, as concepções de livro 

como “espaço cinemático” e “estrutura recombinante”, ambas defendidas por 

Amaranth Borsuk (2018); tudo em diálogo constante com os diferentes graus de 

autoconsciência da objetualidade do livro como linguagem. 
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Forma retangular vertical que se desdobra em horizonte no movimentar das 

mãos. Cores neon, de altíssima luminosidade, todas atravessadas por blocos de texto 

verbal em caixa-alta e caixa-baixa, sobriamente em cor preta, mas que, ao virar e 

circular entre os dedos, também se inscrevem em cor branca. Naquilo que seria 

superfície de inscrições na capa, contracapa e orelhas do livro, uma longa folha de 

papel150 em alta gramatura, colorida em sua frente e encarnada em vermelho no seu 

verso-guarda de entrada e em azul no seu verso-guarda de saída, que ganha dobras 

para além da margem central de encadernação e envelopa linguagens (Fig. 31). 

Figura 31 – Reprodução de capa, contracapa e orelhas desdobradas, formando o nome-signo BILI. 

 
Fonte: PIGNATARI; BUENO; FACCHINI (2009). 

Em formato pouco comum151 ao mercado editorial brasileiro na primeira metade 

da década de 2010, o livro-Bili foi publicado pela Cosac Naify, mesma editora que, 

entre 2008 e 2010, publicou a “Trilogia da Margem” de Suzy Lee por aqui – em 

medidas bem aproximadas152. Com uma maior força de atração em sua altura, esse 

formato é conhecido como vertical, ou seja, ele é mais alto do que largo. 

Internacionalmente conhecido como formato “à francesa”, ele 

revela-se o mais corriqueiro. As imagens aparecem isoladas, na maioria das 
vezes, e as coerentes composições talvez sejam menos marcadas na 
sequência das páginas. Frequentemente deparamos com imagens 
descritivas mostrando retratos ou paisagens. (LINDEN, 2011b, p. 53) 

	
150 Medindo um total de 66cm, a partir da soma dos 28,5cm na folha da contracapa desdobrada; 29,5cm 
na folha da capa desdobrada; e 0,8cm da lombada. 
151 Medindo 32cm de altura x 15,3cm de largura x 0,8cm de profundidade na lombada x 0,7cm de 
profundidade na paginação. 
152 Tanto Onda (2008) quanto Espelho (2009) e Sombra (2010) medem 31cm x 18,5cm x 0,8cm x 
0,7cm, diferenciando-se pela posição da lombada de encadernação e da abertura e virar de páginas. 



	 154 

Tal conhecimento “consagrado” sobre o livro em formato vertical não encontra 

ecos nesse códex em “proesia” (PALO, 2009, p. 4, grifo da autora). A combinatória de 

palavras morfemáticas, ilustrações pictogramáticas e design em aceleração ecoa, por 

seu turno, outra especificidade desse formato: a maior rapidez no seu virar de páginas. 

Poderíamos até dizer que as descrições que “mostram retratos ou paisagens” se 

materializam todas na primeira dupla (páginas 2 e 3), composta pela escritura de um 

narrador que se utiliza apenas travessões, em dois blocos extensos de palavras em 

tipografia em caixa-alta, não serifada, sóbria e em cor preta sobre uma superfície 

vermelha encarnada. Temos aqui uma descrição detalhada, e ao tempo, das 

aparições de coisas e sujeitos diante dos olhos, ouvidos e devaneios da personagem-

protagonista Belisa. O Leitor, em sua “luta” para ler as palavras escuras sobre uma 

superfície também escurecida, fica sem fôlego ao acompanhar essas descrições 

ininterruptas. O intenso processo de imidiação vai até o momento que as palavras 

mudam os símbolos que carregam e dão lugar aos pensamentos de Bili. Nessa 

mesma página dupla, a narração verbal acompanha a movimentação de Bili sentada 

na escada do alpendre até seu atravessar a cidade e tomar o rumo ao sítio do vô. 

Nessas duas últimas ações, surgem vírgulas e pontos, mesmo uma mudança de 

parágrafo. O Leitor consegue retomar o fôlego, que Bili perdeu após se afastar 

correndo da cidade, ao se deparar com o grito da personagem em blocos de cor neon 

na segunda dupla (páginas 4 e 5): “- BILI!” (Fig. 32). O diferencial surge pelo trabalho 

de movimentar a escala de cores CMYK, que movimenta esse signo verbal no 

contraste com o plano de fundo: o grito se faz sonoro visualmente. 

Figura 32 – Reprodução da segunda página dupla: contraste do fundo sóbrio com o grito em neon. 

 
Fonte: PIGNATARI; BUENO; FACCHINI (2009). 
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E é assim que chegamos ao fim do “primeiro capítulo” nesse códex. Sim: no 

plano topológico dessa narrativa-poesia, as 80 páginas (1 folha de entrada ao primeiro 

capítulo, inscrita em vermelho encarnado e uma grande letra B preta; 39 duplas; 1 

folha de saída inscrita apenas em azul) estão divididas em quatro capítulos 

denunciados por um sumário localizado ao final, no desdobrar da guarda de saída. 

Nos termos narratológicos de Genette (2009, p. 259), os sumários são intertítulos, ou 

seja, são “o título de uma seção do livro”, que estão acessíveis apenas para os leitores 

desse livro, não sendo “de modo algum uma condição absoluta do texto”, portanto, 

que podem ou não estar presentes – em graus. No caso do livro-Bili, deparamo-nos 

com um sumário posterior ao desencadear e desdobrar das páginas-escrituras em 

que os quatro capítulos são marcados verbivocovisualmente pelas consoantes iniciais 

das palavras (dois substantivos + um adjetivo + um substantivo) que compõem o título: 

(pag. 1) BILI COM; (pag. 6) LIMÃO; (pag. 32) VERDE NA; (pag. 66) MÃO (cf. 

PIGNATARI, BUENO, FACCHINI, 2009, p. 81). Aqui, o sumário funciona dentro de 

uma das chaves semânticas defendidas por Genette (2009, p. 278), a saber, como 

“um instrumento de rememoração do aparato titular.” 

No entanto, ao observarmos a presença de um sumário localizado, 

topograficamente, ao lado da folha de créditos no livro-Bili, somos alertados para uma 

consciência de autoria que é plural. Conhecido como o último título publicado em vida 

pelo poeta e teórico brasileiro Décio Pignatari, Bili com limão verde na mão (2009) traz 

as criações visuais e gráficas tanto do ilustrador e designer brasileiro Daniel Bueno 

quanto da designer brasileira Luciana Facchini. Nesse sentido, para fins de nossa 

análise, tomaremos como autores diretos na criação desse códex os responsáveis 

pelo texto verbal (Pignatari), pelo texto visual (Bueno) e pelo texto objetual (Facchini). 

Cabe destacar que, nessa folha de créditos, Pignatari aparece como principal autor 

do livro, que traz ilustrações de Bueno. Facchini é mencionada fora desse espaço de 

autoria, uma única vez, abaixo dos créditos de Coordenação editorial, como Projeto 

gráfico. Os nomes de Pignatari e Bueno aparecem na capa do livro-Bili, com maior 

destaque para o nome de Pignatari (em tipografia maior e em caixa-alta), acima do 

nome de Bueno (em tipografia menor e transitando entre caixa-alta e caixa-baixa), 

que vem antecipado pela palavra “ilustrações” (em caixa-baixa). Além disso, é o nome 

de Pignatari que protagoniza os créditos de autoria na lombada. 
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Sabendo que a produção de livros ilustrados em Literatura Infantil, desde o 

princípio (cf. NODELMAN, 1988; NIKOLAJEVA & SCOTT, 2011; LINDEN, 2011b), 

acontece no encontro dessas autorias plurais, a saber, um escritor e um ilustrador; 

alcançando as produções de autoria mais centralizada, em que o escritor é também o 

ilustrador; chegamos, ao longo do século XX e, de maneira mais comum, nesse início 

de século XXI, às produções em que o escritor é também o ilustrador e o designer 

responsável pelo projeto gráfico do seu livro. Olhando para o nosso corpus de análise, 

tanto Suzy Lee quanto Katsumi Komagata se encaixam nesse perfil de autoria que dá 

conta dos textos verbal, visual e objetual antes mesmo da entrada do olhar de um 

editor – mesmo no diálogo com esta figura, hoje também pensada na autoria. No 

entanto, o livro-Bili nos traz essa diferença em relação aos outros títulos analisados, 

ainda que seja uma prática já tradicional no campo editorial direcionado às crianças. 

No campo da crítica de processos153, é relevante pensar que a mídia codexial 

que materializa Bili resulta de um processo de criação em grupo formado “para um 

projeto específico.” (SALLES, 2017, p. 126). A operação intermidial de Pignatari com 

as palavras em movimentação de morfemas encontrou eco na operação intermidial 

de Bueno com os pigtogramas em construção de ilustrações-síntese, numa relação 

estabelecida “por afinidades estéticas” (SALLES, 2017, p. 129) pelo olhar editorial da 

Cosac Naify. Na esteira dessa reflexão, teríamos aqui um exemplo comum do que 

seria o livro ilustrado infantil, porém, diferenciando-se pela dimensão visual-gráfica 

dada à palavra, historicamente produzida por Pignatari com a poesia concreta e 

herdada pelo fazer de Bueno – conhecido por ser um difusor e pensador do poema 

processo no Brasil. Na teoria da poesia concreta, encontramos o seguinte sobre a 

particularidade dessa tensão de palavras-coisas no espaço-tempo: “o núcleo poético 

[da poesia concreta] é posto em evidência não mais pelo encadeamento sucessivo e 

linear de versos, mas por um sistema de relações e equilíbrios entre quaisquer partes 

do poema.” (CAMPOS, A.; CAMPOS, H; PIGNATARI, 1975, p. 45). Esse projeto se 

materializa não apenas na exploração da mínima significação silábica de palavras que 

criam novos equilíbrios semânticos na narração verbal, como também de inscrevem 

na visualidade de letras que ilustram, que direcionam sentidos na Leitura. 

	
153 Desdobramento intermidial da tradicional crítica genética, ligada ao campo dos Estudos Literários, 
resultante, em grande medida, das pesquisas de Cecilia Almeida Salles, no Brasil, sobre as práticas 
comunicativas de artistas das mais distintas linguagens em rede. 
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Até aí, poderíamos dizer que o livro-Bili seria um livro ilustrado com textos 

verbal e visual fortemente influenciados por uma vertente concreta e gráfica da palavra 

enigmática e da ilustração pictogramática. No entanto, a entrada de Facchini 

trabalhando com a linguagem objetual desse códex reforça uma característica comum 

aos processos de criação em grupo: “o potencial das interações interdisciplinares.” 

(SALLES, 2017, p. 132). O fazer experimental de Facchini, atento às características 

arquitetônicas e escultóricas de um livro cuja encadernação é tão corriqueira no 

mercado editorial154, só reforça a importância das pontes que se estabelecem para 

que as mídias ali inscritas dialoguem, estejam em rede, interagindo e se atualizando, 

remidiando umas às outras ao mesmo tempo que remidiam o objeto livro enquanto 

entidade (mídia técnica) e evento (produto de mídia). Esse experimentalismo em muito 

reflete uma das principais características do concretismo, a saber, “o problema do 

movimento, estrutura dinâmica, mecânica qualitativas.” (CAMPOS, A.; CAMPOS, H; 

PIGNATARI, 1975, p. 39). Dinamismos que colocam a página do códex como 

espacialidade geométrica e como elemento de sintaxe plural, que ressignifica palavras 

e letras-ilustrações. São verdadeiras tomadas de decisão num projeto de criação 

comum à múltipla autoria, que seguem “fios condutores, que direcionam a ação 

artística” (SALLES, 2017, p. 138), ampliando as significações tramadas no desdobrar 

da capa e das páginas do texto objetual; das composições mais e menos densas do 

texto verbal; dos direcionamentos em linhas e cores do texto visual. 

Essa multiplicidade de perspectivas na composição narrativa – pela relação 

entre palavras e ilustrações no espaço de uma página dupla reduzida e dinâmica, cuja 

altura permite o transitar de linguagens em modo veloz, como as ações e reflexões da 

personagem-protagonista – espelha bem a multiplicidade de perspectivas na autoria 

de livros nesse princípio de século XXI. Essas perspectivas representam o que 

Santaella (2007, p. 143) vem chamando de “ecologia pluralista das práticas artísticas” 

como resultado de uma maior importância da pluralidade de mídias no circuito das 

artes, que configura “uma considerável expansão dos parâmetros que 

tradicionalmente serviam para definir as práticas artísticas.” Esses parâmetros em 

expansão, por seu turno, dialogam com a perspectiva multidisciplinar ora defendida – 

que é, em si, resultado das práticas de pesquisa realizadas por críticos literários 

consagrados entre o final do século passado e o início do atual, com os quais 

	
154 Encadernação brochura. 
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embasamos nosso primeiro capítulo, assim como refletem o “campo magnético do 

relativo perene” (CAMPOS, A.; CAMPOS, H; PIGNATARI, 1975, p. 43), defendido pela 

poesia concreta em meados do século XX. 

Por mais que o livro-Bili seja produto da primeira década do século XXI, ele não 

deixa de ser também resultado das transformações que marcaram as artes ao longo 

do século XX por conta da “função aceleradora das mídias” (SANTAELLA, 2007, p. 

149-151). O próprio fato de Pignatari escrever um texto emoldurado como “Poesia: 

Literatura infantil” e “Poesia: Literatura infanto-juvenil”, tal como inscrito na 

arquitextualidade da ficha catalográfica, diz muito sobre a ininterrupta transformação 

que ele, como autor “transmidiúnico”, nas palavras de Augusto de Campos (apud 

ARQUIVO, 2015, p. 18), viveu ao longo de sua carreira. Assim como Bueno e Facchini, 

Pignatari foi designer gráfico e idealizador dos projetos editoriais experimentais das 

cinco edições da revista NOIGANDRES, publicadas entre 1952 e 1962 – no “berço” 

da poesia concreta brasileira (cf. KHOURI, 2006) –, bem como de outros projetos 

poéticos autorais posteriores. A atenção especial do poeta concreto para o elemento 

cinético na composição intermidiática entre palavra, imagem e folha papel se projeta 

na cinestesia inscrita ao longo de cada capítulo de Bili com limão verde na mão (2009). 

A página dupla que introduz o segundo capítulo do livro-Bili materializa, nas 

esferas topográfica e topológica, as metamorfoses imagéticas de palavra, ilustração 

e objeto, exatamente no instante do evento (produto de mídia) que significa o “andar” 

da personagem entre espacialidades, entre páginas duplas, entre “ANDANDO” (p. 5) 

e “ANDANDO” (p. 8), nas folhas da entidade (mídia técnica) (Fig. 33). O impactante 

desenho em cor preta de um L em caixa-alta, atravessado diagonalmente a página 

dupla, transitando entre sua significação verbal como letra L e como representação 

visual do “andar” de Bili, ganha uma projeção de direcionamento para a Leitura 

também diagonal, desta vez, nas cores primárias azul e amarelo (ambas neon) sobre 

um plano de fundo mesclado entre espaço branco e riscados de azul. Saímos do plano 

de fundo em vermelho encarnado, blocado de palavras ininterruptas e do caos sóbrio 

na cidade que sufocava Bili para entrarmos na duração da passagem dessa mesma 

Bili, entre um estado de “realidade” e um estado de “imaginação”, da imidiação à 

hipermidiação. Nas palavras de Andrey P. de Oliveira (2016, p. 132), a “entrada [de 

Bili] no mundo surreal ocorre quando ela, no alto de uma colina na saída da cidade, 

grita seu nome com toda força, num extravasamento de suas emoções.”  
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Figura 33 – Reprodução das viradas na terceira dupla (páginas 6 e 7), entrando no segundo capítulo. 

 
Fonte: PIGNATARI; BUENO; FACCHINI (2009). 

A entrada de Bili nesse “mundo surreal” se manifesta nas materializações 

distintas das páginas que compõem não apenas esse segundo capítulo, mas estão 

marcadamente presentes neste. O grid, ou as diversas linhas azuis espacializadas 

igualmente como “plano de fundo” ao andar de Bili, é atravessado por outras séries 

de linhas em cores e espessuras distintas, diagonais e curvadas, que representam 

visualmente a entrada de cada uma das figuras de linguagem verbalmente criadas. 

Aquilo que é parte do texto objetual se mescla à textualidade visual, que engloba não 

apenas linhas e direcionamentos, como também a visualidade da consoante L. 

Tomado por verbos de ação, como “atirar”, “esbarrar”, “bater”, “pousar”, “rolar”, 

“subir”, “voltar”, além de “ir” e “vir”, o narrador verbal mescla as movimentações de Bili 

a cada ser de linguagem que atravessa o seu caminho, como o substantivo “sem-fim” 

e os adjetivos compostos “tristinho piquinho”, “cinza-pardo” e “verde-ouro”. 

Paralelamente, as ilustrações em preto, tal qual a cor da tipografia, se informam e 

figuram a partir de formas visuais básicas (traços retos, círculos e triângulos) 

alteradas, em recombinatórias que buscam representar não apenas os seres de 

linguagem como também as ações de Bili com eles – todas essas inscrições estão 

presentes na quarta dupla (p. 8-9) do livro (Fig. 34), mas seguem essa mesma lógica 

ao longo das demais duplas que constituem o segundo capítulo, em intensidades 

diferentes. É válido apontar ainda que o uso do contraste entre páginas com grid de 

cores e páginas sem grid, apenas no branco do papel, como plano de fundo, reforça 

a ideia de altura do formato vertical nesse códex, assim como a velocidade das ações 

no plano topológico e do virar de páginas no plano topográfico. O Leitor identifica um 
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espaço ainda mais restrito para a inserção das linhas diagonais e circulares das 

ilustrações, que representam as ações e reações de Bili; bem como para a entrada de 

discursos diretos, onde a fala de Bili se faz presença verbal independente do narrador, 

em geral, alocado em blocos de texto mais longos. 

Figura 34 – Reprodução da quarta dupla (páginas 8 e 9), quando Bili entra no “mundo surreal”. 

 
Fonte: PIGNATARI; BUENO; FACCHINI (2009). 

Até aqui, o livro-Bili traz uma Leitura que muito explora aspectos topológicos do 

códex, porém, sempre reforçando a dimensão topográfica dessa mídia técnica em 

mãos. Até o momento em que o Leitor se depara com a sequência das duplas 8, 9 e 

10 (páginas 16-17, 18-19 e 20-21, respectivamente), quando o jogo de composição 

morfemático com as palavras avança para o plano escultórico do livro: se desdobra. 

O desdobrar acontece no ponto em que Bili espanta todos os outros seres de 

linguagem do seu caminho a partir de comandos verbais: “saia do meu caminho”; “saia 

daí”; “não me aborreça”; e “chou, chou”. Ao “desocupar” o caminho de seu “andar”, o 

livro-Bili tem sua página à direita interrompida e dobrada como parte da página à 

esquerda da dupla seguinte (Fig. 35). E nessa nova dupla, onde é possível identificar 

uma forma hexagonal (pedaços triangulares de páginas dobradas) dentro de uma 

forma quadrangular (página dupla aberta), os “restos” da dupla anterior e posterior se 

dobram em direção ao centro do códex, segredando palavras anagramáticas, ao 

melhor estilo da poesia concreta – ou seja, organizando a composição de maneira 

“sintético-ideogrâmica” ao invés de “analítico-discursiva” (CAMPOS, A.; CAMPOS, H; 

PIGNATARI, 1975, p. 52) –, em reação à entrada do discurso direto desses seres de 

linguagem espantados por Bili (Fig. 36). Topografia que se desvela na topologia. 
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Figura 35 – Reprodução das duplas 8, 9 e 10 (páginas 16-17, 18-19 e 20-21): dobrar para dentro. 

 
Fonte: PIGNATARI; BUENO; FACCHINI (2009). 

Figura 36 – Reprodução da nona dupla (páginas 18 e 19): desdobrar para fora. 

 
Fonte: PIGNATARI; BUENO; FACCHINI (2009). 

Os movimentos de dobrar e desdobrar topográfica e topologicamente o livro-

Bili em mãos ecoam o que, nos Estudos do Livro, Amaranth Borsuk (2018) vem 

apontando enquanto características próprias à compreensão do livro como ideia que 

é, a um só e mesmo tempo, objeto – a saber, espaço cinemático (cinematic space) e 

estrutura recombinante (recombinant structure). Segundo Borsuk (2018, s.p., tradução 

nossa155): “A noção do livro como uma sequência de espaços implica também a sua 

capacidade para animação. Quando os livros são compostos por imagens, é fácil 

imaginá-los como pequenos rolos de filmes [...].” No entanto, nem só de imagens 

	
155 No original: “The notion of the book as a sequence of spaces also implies its capacity for animation. 
When books consist of images, it is easy to picture them as little films [...].” 
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plásticas se limita uma animação. O uso cinemático de páginas que trazem letras e 

formam palavras em sequencialidade desdobrável já se fazia presente no cine-poema 

ideogramático156 “LIFE” (1957), de Pignatari157, bem como nos móbiles que compõem 

o já mencionado livro-objeto Poemóbiles (1968), de Augusto de Campos e Julio Plaza. 

Esse componente cinético no códex, que é fisicamente expresso pelo folhear, 

enaltece o caráter mutável não apenas da mensagem artística inscrita na visualidade 

da obra, mas modifica também as linguagens verbal e objetual ali articuladas. E esses 

componentes se desvelam nas metamorfoses do livro-Bili, quando a Leitura da 

topologia se vê interpelada pela topografia, que se desdobra para marcar novo evento 

(produto de mídia), criando “uma nova realidade rítmica, espácio-temporal.” 

(CAMPOS, A.; CAMPOS, H; PIGNATARI, 1975, p. 62). Assim, esse códex não é 

apenas uma sequência de espaços, mas de espaços-tempos: um espaço cinemático 

durativo. 

Por sua vez, a característica do códex contemporâneo como estrutura 

recombinante traz, em si, a ideia de que o Leitor é capaz de criar novas justaposições 

no livro e com o livro. Nas palavras Borsuk (2018, s.p., tradução nossa158): 

Essa interatividade já está presente nos livros-sanfona, que, como ponto 
intermediário entre o rolo de pergaminho e o códex, permitem que os leitores 
abram uma página por vez ou desdobrem várias, olhando através dos picos 
e vales das dobras para examinar o texto. [...] Essa qualidade recombinante 
do livro ocorre não apenas entre as páginas, como também na página. A 
técnica, de fato, aparece em alguns dos primeiros livros móveis, que usam 
volvelles, [que são] discos giratórios fixados na página com um alfinete ou 
pedaço de barbante, para facilitar o cálculo e a navegação. 

Essa ideia de calcular e navegar se materializa no livro-Bili de modo a 

demandar do Leitor que ele mova o códex em mãos para melhor acessar o que as 

dobras triangulares segredam, o que os discursos livres dirigem enquanto mensagens 

	
156 Segundo Drucker (1996, p. 44, tradução nossa): “O conceito de ideograma formulado por Ezra 
Pound como um modelo de composição poética (um modelo em que a estrutura e o conteúdo de um 
poema se aproximam de uma condição não-verbal de identificação, de modo que a ‘imagem’ da obra 
como forma e significado são a mesma) foi fundamental para o concretismo brasileiro.” 
157 Publicado, primeiramente, na revista NOIGANDRES n. 4 (1958), do grupo de poetas concretos 
brasileiros, passando a integrar, posteriormente, a coletânea de poemas Poesia pois é poesia (1975), 
também de Pignatari. 
158 No original: “Such interactivity is present already in the accordion book, which, as an intermediate 
point between scroll and codex, allows readers to open one spread at a time or unfold several, seeing 
across the folds’ peaks and valleys to survey the text. […] This recombinant quality of the book takes 
place not only across but within the page. The technique, in fact, appears in some of the earliest movable 
books, which use volvelles, turnable discs affixed to the page with a pin or piece of string, to facilitate 
calculation and navigation.” 
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à personagem-protagonista, ela também ser de linguagem. A mídia codexical é girada 

em mãos, posta na diagonal, de modo que agora se tem uma forma de losango numa 

forma de quadrado, topograficamente, mostrando uma forma de hexágono, 

topologicamente (Fig. 37). Na parte de cima: desvela-se a combinatória, verbal e 

visual, do morfema “as” formando o substantivo “asas”. Na parte de baixo: desvela-se 

o que a borboleta diz ao bater suas asas “como se fossem folhas azuis de um livro ou 

palmas” (p. 18): asas de “borboletras”. Topologia que é colocada em movimento na 

possibilidade prevista pela topografia, que guarda fragmentos ideogramáticos da 

composição, indo da imediação nas mídias verbal e visual à hipermidiação na mídia 

objetual que se desdobra e se revela. 

Figura 37 – Reprodução da dupla 9 (páginas 18-19): profusão de formas-páginas-asas. 

 
Fonte: PIGNATARI; BUENO; FACCHINI (2009). 

A operação metalinguística com a criação verbal e visual das palavras no livro-

Bili, que segue marcando espacialidades nas duplas 10 (p. 20-21) e 14 (p. 28-29) – 

na primeira, a inserção de formas visuais na construção de palavras, e, na segunda, 

a utilização de palavras para criar formas visuais –, reflete o que Julio Plaza (1982, 

s.p.) afirmou ao dizer que “fazer-construir-processar-transformar e criar livros implica 

em determinar relações com outros códigos e sobretudo apela para uma leitura 

cinestésica com o leitor”. Esse adjetivo de Plaza à Leitura do códex está diretamente 

ligado à etimologia da palavra cinestesia – que vem do grego kínesis (κίνησις), 

referindo-se à sensação ou percepção de movimento pelo corpo. Movimentos da e na 

linguagem em se fazendo possíveis pelos movimentos do e no Leitor. 
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No caminhar com essa reflexão, deparamo-nos com o seguinte relato do 

narrador inscrito na parte inferior central da dupla 14 (p. 28-29): “BILI FOI FICANDO 

LEVE E PESADA:”. Abre-se um espaço ambíguo, apenas com o grid de linhas muito 

finas em azul e magenta, chamando a atenção do Leitor para o elemento físico e 

virador de páginas, tanto pela centralidade da inscrição das palavras na página dupla 

quanto pela presença da pontuação em dois-pontos ao final da narração, 

característica de um anúncio, de algo por vir. Vira-se a página e alcançamos a dupla 

15 (p. 30-31), em que a combinatória das palavras com a ilustração direciona a Leitura 

tanto para o movimento de deitar-se da Bili visual quanto para o ato de dormir da Bili 

verbal (Fig. 38). Nas palavras encadeadas, sem espaçamento e centralizadas do 

narrador verbal, lemos: “ELADORMIUDECOMPRIDONAGRAMA” (p. 31). Nas formas 

visuais circulares e semicirculares do narrador visual, lemos: a figuração do pé 

encarnado e neon de um corpo deitado no grid cumulativo de linhas horizontais e 

verticais azuis e amarelas, preenchidas tão proximamente em sua luminosidade, de 

modo a sugerir a união dessas duas cores primárias na formação do verde (grama). 

Figura 38 – Reprodução da dupla 15 (páginas 30-31): topologia que aponta para o virar de páginas. 

 
Fonte: PIGNATARI; BUENO; FACCHINI (2009). 

A consoante inicial da cor, do limão e da grama, ou seja, do ícone verde, “V”, é 

também a letra que dá início ao terceiro capítulo do livro-Bili, na dupla 16 (p. 32-33), 

logo após o deitar e dormir da personagem-protagonista. Se Belisa viveu um acúmulo 

de sensações desagradáveis e encarnadas, ao ponto de sair de casa, no primeiro 

capítulo; rumou ao sítio do vô e, andando, deparou com diversos seres de linguagem 

que com ela interagiam à medida que ela agia no sentido de afetá-los em seus lugares, 

no segundo capítulo; iniciamos o terceiro capítulo com a seguinte declaração do 
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narrador verbal: “SONHOU QUE IA INDO NUMA CAMINHA COM UM LIMÃO PRETO 

NA MÃO.” (p. 32-33). Sim: um ponto final já na primeira dupla do capítulo e uma 

mudança não apenas na cor do limão, como também no espaçamento maior entre 

palavras, entre as linhas amarelas e azuis, no aparecimento dos verdes, mesmo na 

construção das ações narradas: “IA INDO” (p. 32). Nas palavras de Pignatari (2011, 

p. 21): “Ritmo é um ícone que resulta da divisão e distribuição no tempo e no espaço 

[...] de elementos ou eventos verbovocovisuais (= verbais, vocais, visuais).” Na 

topologia do livro-Bili, as distribuições no tempo e no espaço das páginas, verbal e 

visualmente, são enfatizadas topograficamente pela distribuição das temporalidades 

nas espacialidades das páginas duplas verticais, mais rápidas em suas aberturas e 

no seu virar, folhear. Ainda nas palavras do poeta concreto: “Na prática poética, use 

o seu ouvido. Para os poemas sem verso, use também o olho. Sinta as pulsações.” 

(PIGNATARI, 2011, p. 22). Pulsações estas que, nesse capítulo do livro-Bili, 

acontecem na linearidade e na circularidade, aproveitando-se da altura de cada 

página para reforçar movimentos cumulativos de criação e recriação verbal e visual. 

Composto por uma sequência de 13 duplas iniciais (p. 34-59), o terceiro 

capítulo do livro-Bili é a materialização em palavra, imagem e movimento do sonho da 

personagem-protagonista acompanhada pelo limão preto em sua mão. Aqui, temos, 

de um lado (páginas à esquerda), as ilustrações pictogramáticas agora intercaladas 

entre sua cor preta (padrão até agora) e outras cores neons, acumulando-se de baixo 

para cima, sempre acompanhadas por uma frase-chave do narrador verbal, na parte 

inferior central; enquanto que, do outro lado (páginas à direita), os blocos de texto 

verbal transitam entre discurso livre com travessão, sintetizado em linhas duplas, 

destacado em fonte mais espessa, acumulando-se de cima para baixo, num ritmo 

linear e, ao mesmo tempo, não linear, marcadamente pela ocupação do espaço da 

página em sua verticalidade (Fig. 39). Os ritmos, aqui, “num breve espaço de tempo 

através de um breve tempo de espaço” (CAMPOS, A.; CAMPOS, H; PIGNATARI, 

1975, p. 62), tornam-se previsíveis em sua estrutura de acumulação, mas se mantêm 

sempre inesperados pelas formações visuais e morfemáticas das textualidades que 

sobem (à esquerda) e descem (à direita) num sentido circular, de retorno à página 

anterior pelo direcionamento do olhar ao espaço de inscrições da página dupla – o 

que interrompe a topologia, reafirmando-a na topografia do texto objetual em formato 

e layout (cf. DRUCKER, 1995a). 
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Figura 39 – Reprodução da dupla 27 (páginas 54-55): verticalidade topológicas na topografia. 

 
Fonte: PIGNATARI; BUENO; FACCHINI (2009). 

O percurso de Belisa até aqui em muito se assemelha à jornada da protagonista 

carrolliana (cf. COSTA, 2009), pelo escape de um mundo real enfadonho e opressor; 

pela entrada numa jornada de seres incomuns e com os quais entra em constante 

conflito; além do mergulho no sonho, ou na imaginação. Porém, o livro-Bili traz muito 

mais do que uma composição de linguagens que oferece complementaridade entre 

palavras e ilustrações: o design gráfico do códex é elemento estruturante para a 

Leitura desse percurso sobre Bili (personagem) em Bili (linguagem). Nesse sentido, 

ao chegarmos na dupla 30 (p. 60-61), ainda no terceiro capítulo, deparamo-nos com 

algo inesperado, ao estilo do segundo capítulo, em que os blocos de texto verbal se 

encaminham para o embate com o texto visual (Fig. 40). 

Figura 40 – Reprodução da dupla 30 (páginas 60-61): novo embate de linguagens ao despertar. 

 
Fonte: PIGNATARI; BUENO; FACCHINI (2009). 
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Ao dizer que “Bili resolveu abrir os olhos, mas as pálpebras pesam mais do que 

a enxada grande que o avô guardava no galpão. E a enxada parecia falar.” (p. 60), o 

narrador verbal marca um tempo presente em trânsito, que sai e que retorna ao sonho, 

em meio à sequência de duplas extremamente oníricas de metamorfoses nos textos 

verbal e visual. Essas possibilidades de marcar no espaço gráfico da página dupla um 

retorno à sua espacialidade como cena única, não mais separada pela dobra de 

encadernação entre duas colunas cumulativas de ilustrações e palavras, reafirma a 

importância no trânsito das linguagens em operação – fatores que podem tanto 

colocar o livro-Bili na chave do livro ilustrado, assim como podem colocá-lo na chave 

de um livro de poesia graficamente ilustrado, por exemplo. Tudo isso estabelece um 

diálogo pertinente com o que Brillenburg Wurth (2019) vem defendendo como uma 

poética intermidial na produção literária do século XXI. Nas palavras da crítica 

holandesa: “Como uma arte visual, a poesia gera significado não apenas pelos sons, 

como também pelos padrões impressos, visuais, espaciais e geométricos que cria no 

papel.” (BRILLENBURG WURTH, 2019, p. 118, tradução nossa 159 ). Nada mais 

representativo para os usos do grid colorido na maior parte do miolo desse códex, 

bem como pelas formulações e reformatações de ilustração a partir de formas visuais 

básicas, além das sonoridades inéditas com a prática anagramática dos morfemas. 

A lógica de uma poética intermidial, que foca sua lente em um objeto, 

performance ou evento poético pairando entre mídias existentes, mostra “como uma 

série de conceitos da teoria poética e da retórica (a arte, estudo e usos da língua 

escrita, falada e visualizada como instrumento persuasivo) funcionam em contextos 

intermidiais.” (BRILLENBURG WURTH, 2019, p. 115, tradução nossa160). Além disso, 

esse “pairar entre mídias” muito tem ligação com as pontes de trocas que embasam 

a intermidialidade. Nesse sentido, “estas trocas [entre diferentes mídias] podem tomar 

ainda uma forma mais radical: uma mídia pode tomar para si certas características de 

uma outra mídia de modo a retrabalhar e reinformar a si mesma.” (BRILLENBURG 

WURTH, 2019, p. 146, tradução nossa161). Reinformações de mídias, ou linguagens. 

	
159 No original: “As such a visual art, poetry generates meaning not just through sounds but also through 
the printed, visual, spatial, and geometrical patterns it creates on paper.” 
160 “how a number of concepts from poetic theory and rhetoric (the art, study and uses of written, spoken, 
and visual language as persuasive instrument) function in intermedial contexts.” 
161 No original: “this exchange can also take a more radical form: one medium can take on certain 
characteristics of another medium to rework and shape itself.” 
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E é com mais essa iluminação sobre como o livro-Bili se remidia, a partir das 

linguagens informadas em si, que chegamos à duas últimas duplas do terceiro capítulo 

(p. 62-65), quando a Bili (personagem) que retornou ao mundo dos sonhos enfrenta, 

agora, as suas próprias criações de linguagem. Porém, o tom é outro, de quase 

pesadelo pelo embate de uma logicidade onírica versus uma potencialidade 

imaginativa, ambas fora do controle (Fig. 41). Direcionadas visualmente pela diagonal, 

as duplas 31 e 32 (pag. 62-62 e 64-65, respectivamente) poderiam representar o 

clímax dessa narrativa. Na primeira das duas duplas, com pensamentos diretamente 

ligados ao mundo real pairando em sua cabeça, de aborrecimentos com as demandas 

familiares, Bili vai sendo tomada por um ódio que a faz lançar o limão preto na direção 

de um vespeiro pendurado “de um velho terreiro abandonado” (p. 63): nova 

formulação das linguagens (verbal, visual, design e objeto) representando o ato dessa 

Bili (linguagem), que atira o limão ao afirmar que “Isso já é demais!” (p. 63). Mas é na 

segunda dessas duas duplas que conseguimos identificar mais claramente nosso 

transitar por um percurso imaginativo e de criação de linguagem na mídia codexical. 

Figura 41 – Reprodução das duplas 31 e 32 (páginas 62-63 e 64-65): embate onírico de mídias. 

 
Fonte: PIGNATARI; BUENO; FACCHINI (2009). 

O movimento das vespas-palavras-sinais caírem diagonalmente, da direita 

para a esquerda (p. 64-65), em reação ao atirar diagonalmente o limão-preto-ódio, da 

esquerda para a direita (p. 62-63), em duas duplas marcadas pela presença dos 

números de paginação, realoca o Leitor num códex composto por múltiplas 

linguagens, em hipermidiação. São denúncias metalinguísticas de elementos que são 

basilares à composição dessa textualidade híbrida e poética, performática e Bili (livro). 

São revelações topológicas e topográficas da mídia que contém, em si, mídias outras. 
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Nesse sentido, é válido retomarmos as reflexões de Lars Elleström (2017, 2020, 

2021), dentro dos Estudos Intermidiais na Literatura, sobre o que ele denomina por 

modalidades de mídias para melhor ler essas composições no livro-Bili. Na reflexão 

estruturada pelo teórico sueco, toda mídia possui qualidades que a determinam em 

graus de particularidade e generalidade. Aqui, gostaríamos de enfatizar que o que 

compreendemos por mídia é sinônimo à nossa compreensão de linguagem. 

Em seu estudo recentemente revisado, Elleström (2021, p. 76-88) afirma que 

toda mídia é qualificada em quatro modalidades, a saber: material, espaçotemporal, 

sensorial e semiótica (anteriormente chamada de modalidade de representação). 

Para algo adquirir a função de um produto de mídia, é preciso ser material de 
alguma forma, ou seja, uma matéria ou fenômeno físico. Essa existência 
física deve estar presente no espaço e/ou tempo para existir; precisa ter 
algum tipo de extensão espaçotemporal. Deve ser também perceptível a pelo 
menos um de nossos sentidos, o que significa que um produto de mídia deve 
ser sensorial. Por fim, deve criar significado por meio de signos; ele deve ser 
semiótico. [...] A definição de um produto de mídia como uma entidade 
intermediária que permite a transferência de valor cognitivo da mente de um 
produtor para a mente de um perceptor, onde uma esfera virtual é criada, 
acarreta que nenhum produto ou tipo de mídia pode existir a menos que eles 
tenham, pelo menos, um modo de cada modalidade. (ELLESTRÖM, 2021, p. 
77, grifos do autor) 

Ainda que seu enfoque esteja na realização do produto de mídia (evento), no 

plano topológico das mídias, o olhar de Elleström (2021) dá equivalente importância 

à existência física dessas mídias no mundo (entidades), no plano topográfico das 

mesmas. Sendo assim, olhar para a dupla 32 (p. 64-65) do livro-Bili, é observar essas 

modalidades nas linguagens/mídias verbal, visual e objetual. Encadeada e sem 

qualquer espaço entre os ícones-cor, uma das composições morfemáticas do texto 

verbal – “VERDEVERDEVERDEVERDEVERDEVERDEVERDEVERDEVERDEVER 

DE: VESPEIRO” (p. 64) –, escrita em preto e de tipografia espessa, replica o cair do 

vespeiro que se materializa também nas linhas diagonais em magenta neon e nos 

pictogramas triangulares em preto que funcionam como setas, indiciando o 

direcionamento das intenções do texto visual. Tudo em duas páginas numeradas, 

ainda que tudo aconteça numa dupla que ignora sua partilha pela dobra do códex, 

sendo um único espaço visual e gráfico de inscrições midiais, num movimento de cair 

enfatizado pela altura da mídia técnica (livro) e da orquestração das linhas finas, 

também diagonais, em amarelo e azul, que reforçam o peso da queda e a ação 

acelerada das vespas-palavras-signos em reação ao ataque de Bili. 
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Observar como traços gravados em tinta preta sobre o papel branco registram 

uma linearidade de grande ênfase visual, informando palavras repetidas que são 

linhas icônicas na cor do limão, que atingiu o vespeiro uma dupla antes, é acompanhar 

essa passagem das modalidades material, espaçotemporal, sensorial e semiótica no 

texto verbal. Por seu turno, olhar o cair das linhas amarelas, azuis, magentas e pretas 

(palavras) sobre o papel branco, na composição de visualidade linear, circular e 

diagonal, criando ritmos e zumbidos desse movimento direcionado das vespas-

palavras, é acompanhar a passagem das modalidades no texto visual. Por fim, Ler 

esse bloco retangular aberto num quadrado em papel branco fosco, de alta retenção 

de pigmentos de tinta, de densidade média-alta, que delimita uma distância entre as 

mãos que o seguram, que pouco pesa aos punhos que o sustentam, num demarcar 

sua divisão de página à esquerda (p. 64) e à direita (p. 65) pela linha de encadernação, 

que afeta diretamente a passagem do ritmo criado pelas inscrições em palavras e 

ilustrações de um lado ao outro, sendo, a um só e mesmo tempo, página dupla que 

nos apresenta vertical-horizontal-diagonalmente a reação-linguagem-vespeiro em 

clímax, é acompanhar a passagem das modalidades no texto objetual (Fig. 42). 

Figura 42 – Reprodução da dupla 32 (páginas 64-65), no movimento-vespeiro das suas modalidades. 

 
Fonte: PIGNATARI; BUENO; FACCHINI (2009). 
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Após o ataque de vespas-linguagem, que dilatou espaço-temporalmente a 

narrativa em composição poética, alcançamos a dupla 33 (p. 66-67), que marca o 

início do quarto e último capítulo do livro-Bili. O narrador começa nos relatando: “No 

silêncio da tarde, quando o mundo parecia ter ficado mudo, Bili se viu.” (p. 66). Aqui, 

temos uma retomada das descrições do que Bili vê na mudez do mundo que a 

circunda, palavras que vão compondo blocos em preto da narração verbal, ao passo 

que uma grande letra M, em branco-papel, corta a página dupla em esferas superior 

e inferior, ambas encarnadas no mesmo tom de vermelho do primeiro capítulo. 

Entremeados pelas cores neon que foram demarcando as espacialidades e 

ilustrações ao longo de toda a história, o branco do papel e o vermelho encarnado – 

que clareia para um marrom-amarelado, que clareia para um verde-amarelado, que 

clareia para um amarelo-amarronzado, que se ilumina num laranja, que desaparece 

junto ao discurso direto gritado (“- leva eu!”) para colidir na união dos pontos de luz 

azul e branco – desenham visualmente a reta final na jornada de Bili (Fig. 43). 

Figura 43 – Reprodução das duplas 33 e 37 (páginas 66-67 e 74-75, respectivamente): traje-cortado. 

 
Fonte: PIGNATARI; BUENO; FACCHINI (2009). 

Todo o trajeto recortado que o Leitor acompanha nesse último capítulo do livro-

Bili demanda dele que movimente o códex em mãos para melhor captar a narração 

em tipografia preta mais espessa e sóbria, sem muitas variações de tamanho, por 

estar inscrita diagonalmente ao longo de sete duplas – com exceção da página 71. 

Neste longo bloco de texto verbal específico (são quatro parágrafos: três de narração 

e um de discurso livre), inscrito tradicionalmente na vertical (de cima para baixo) e na 

horizontal (da esquerda para a direita), somos lançados na seguinte fala desejosa da 

personagem-protagonista: “Eu bem que gostaria de estar na sua pele.” (p. 71). 
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Ainda que se dirigindo ao limão verde em sua mão, a própria Bili-personagem 

se denuncia Bili-linguagem, ou seja, Bili-livro que é produto de mídia-livro, quando 

ergue os braços e grita bem alto em discurso livre-página dupla “- leva eu!” (p. 74-75) 

na direção do Leitor, que segura a mídia técnica-livro como um losango-jornada de 

papel e dobras diante de si. Reconhecer as modalidades de mídia operadas nesse 

último capítulo do livro-Bili é acompanhar a jornada da personagem-linguagem que, 

na penúltima dupla (p. 76-77), ao decidir voltar para casa e saltitar com o limão entre 

as mãos-limãos, vê a virada de página para a última dupla, onde vive a primeira estrela 

do anoitecer. Narração verbal encerrada em meio à profusão visual de tons de azul, 

estrelando pontiagudamente para dentro e para fora do centro do livro, envolto pelo 

mesmo ícone-azul que se desdobra na orelha-guarda de saída do códex. 

O percurso de Leitura proposto nesse último capítulo, de zigzaguear pelas 

páginas duplas, acompanhando as inscrições verbais e visuais se tornando legíveis 

pela topografia em movimentação diagonal nas mãos, tal como previsto nas páginas 

dobradas no segundo capítulo, não apenas diz algo sobre os três movimentos 

revolucionários previstos no códex pela existência de sua lombada (girar, abrir e 

folhear), tal qual defendeu Flusser (2010, p. 152-158)162, como refletem o que Vittorio 

Gallese (2020) vem investigando, no campo da Neurociência em diálogo com a 

Estética, sobre o papel causal da simulação incorporada no processamento e 

compreensão de linguagem do e no corpo. 

Nossa experiência de mundo é fruto de processos de integração multimodal, 
em que o sistema motor é um dos protagonistas. A integração multimodal 
daquilo que percebemos é desencadeada pela potencialidade de ação que 
expressamos corporalmente. Construímos mapas não-verbais do nosso 
espaço circundante e temos relações não-verbais semelhantes com objetos, 
coisas e outros seres humanos, seja quando percebidos de fato ou apenas 
imaginados, usando o mecanismo de base funcional da simulação 
incorporada. [...] A forma como o mundo perceptível é mapeado pelo sistema 
motor incorpora as formas idiossincráticas dos agentes de interagir com ele. 
(GALLESE, 2020, p. 142, tradução nossa163) 

	
162 Esses três movimentos são melhor estudados e aprofundados em Girão (2017), pensando as 
margens dos livros-imagem como estruturas objetuais refuncionalizadas como elementos constituintes 
de narrativas pictóricas. 
163 No original: “Our experience of the world is the outcome of multimodal integration processes, in which 
the motor system is one of the key players. The multimodal integration of what we perceive is triggered 
by the potentiality for action we express corporeally. We build non-verbal maps of our surrounding 
space, and we have similar non-verbal relationships with objects, things and other human beings, both 
when factually perceived or only imagined, using the functional base mechanism of embodied 
simulation. [...] The way the perceptual world is mapped by the motor system incorporates agents’ 
idiosyncratic ways of interacting with it.” 
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Enquanto signo, “simulação” aponta para uma imitação aproximada da 

realidade. No entanto, segundo a hipótese defendida por Gallese (2020, p. 145, 

tradução nossa164), a simulação incorporada “gera a atitude específica informando 

nossa experiência estética dos mundos ficcionais, por causa da potencialização dos 

mecanismos de espelhamento que eles ativam” em nossas mentes e, com base e 

consequentemente, em nossos corpos. Por seu turno, essa “potencialização 

provavelmente aumenta as memórias corporais e associações imaginativas que o 

conteúdo ficcional desperta em nossas mentes e, assim, fornece o caráter específico 

de sua recepção.” (GALLESE, 2020, p. 145, tradução nossa165). Não diferente é 

chegar ao final do livro-Bili, metalinguisticamente, após toda a jornada intermidial 

atravessada em estímulos múltiplos e simultâneos aos sentidos, vividos-marcados-e-

executados pelo corpo em movimento, metacorporalmente, lançando mão da ideia 

paratextual166 de capa, contracapa e orelhas dadas à matéria informada externamente 

nesse códex, e nos permitirmos, como Leitores, também desdobrar essa grande folha 

de papel dobrada que contém, em si, toda a história narrada poeticamente no miolo 

(Fig. 44). 

Figura 44 – Reprodução da capa, contracapa e orelhas do livro, desdobrado e dobrado em sua altura. 

 
Fonte: PIGNATARI; BUENO; FACCHINI (2009). 

	
164 No original: “generates the specific attitude informing our aesthetic experience of fictional worlds, 
because of the potentiation of the mirroring mechanisms that they activate”. 
165 No original: “potentiation likely boosts the bodily memories and imaginative associations that fictional 
content awakes in our minds, and thus provides the specific character of its reception.” 
166 Uma leitura paratextual de Bili com limão verde na mão (2009) pode ser encontrada em Pereira 
(2015).	
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A mídia verbal materializada no símbolo “Bili”, ao longo da Leitura, ganha forma 

de personagem escrita na imidiação semiótica; assim como se transforma em mídia 

visual que cria, afeta e reage no e com esse mundo ficcional, no qual, “paralelamente 

ao isomorfismo fundo-forma, se desenvolve o isomorfismo espaço-tempo, que gera o 

movimento” (CAMPOS, A.; CAMPOS, H; PIGNATARI, 1975, p. 88); inscrevendo-se 

ainda como hipermidiação sensorial na mídia objetual, pelas múltiplas diagonais e 

desdobraduras previstas no espaço topográfico: Bili-personagem, Bili-linguagem, Bili-

livro. Muito mais do que um livro ilustrado arquitetado por três vozes autorais, temos 

em mãos uma mídia codexical que se expande na exterioridade enquanto se retrai na 

interioridade. É um livro composto por palavras, ilustrações e projeto gráfico, porém, 

cada uma dessas linguagens/mídias foi estruturada com base na concretude de suas 

realizações materiais (impressas, recortadas, dobradas), que, em contato com o corpo 

do Leitor, produz novas simulações incorporadas com o códex – seja um modo de 

segurar, sustentar, abrir, folhear, desdobrar. Simulações de novos modos de Ler. 

Como consequência, essa estrutura que se recombina no percurso de saída da 

descrição verbal à entrada da narração intermidial, topológica e topograficamente, 

leva-nos a acompanhar os movimentos de uma personagem-protagonista ao passo 

que percebemos nosso próprio movimentar no e com o livro. 
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Assim, a escrita literária se transforma numa 
grafia visual sobre a leitura literária: sobre 
novas direções e modos de leitura que 
podem ser não lineares e permitir diferentes 
tipos de processamento cognitivo e 
envolvimento emocional. 

[...] 

O fim não vem de fora, do digital ou do pós-
digital: esse fim é a própria condição que 
tornou possível a escrita alfabética e, mais 
ainda, a escrita literária, imaginativa. 

 

[Kiene Brillenburg Wurth, “The Demediation of Writing in 
Memory Palace and Fugitive Sparrows”. 

In: Book presence in a digital age, 2018b, p. 219, tradução nossa] 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na rede de linhas traçadas, contínuas ou descontínuas, se instalam os 
sentidos, como quem interpreta as linhas da mão. Ler a mão, ler o poema, ler 
o objeto. 
A leitura é uma experiência, e os sentidos, mesmo que procurados, são 
somente apontados, e não se constroem pela língua, mas pelo olhar e pelo 
tocar. 

[Vera Casa Nova, “Livro-objeto: o diálogo das artes”. 
In: Fricções: Traço, olho e letra, 2008, p. 139] 

 

Chegar ao instante de descontínuo escritural da presente tese não foi ação sem 

atritos, sem fricções. Ainda mais por estarmos localizados no intermidiático início da 

terceira década do século XXI, posterior ao plural e efervescente século XX – que teve 

o livro como sua forma de arte representativa, nas palavras de Drucker (1995b), por 

seu caráter de “ponte” entre mídias e linguagens, sendo ele próprio mídia e linguagem. 

Perseguir nossos objetivos até aqui, em grande medida, foi uma ação fundada 

e inspirada no apontamento de Silveira (2008a, p. 59-60) sobre o objeto-livro ser “uma 

proposta de especificação conceitual do objeto artístico”. E ao longo dos capítulos que 

constituem essa tese, enfrentamos a crítica literária largamente referenciada para 

pensar o livro infantil hoje; delineamos as concepções de livro-objeto recorrentemente 

defendidas nos campos em trânsito da pesquisa e da criação com a Literatura Infantil; 

bem como analisamos três títulos produzidos ao longo da primeira década do século 

XXI – Alice in Wonderland (2002), de Suzy Lee, publicado na Itália; A Cloud (2007), 

de Katsumi Komagata, publicado no Japão; e Bili com limão verde na mão (2009), de 

Décio Pignatari, Daniel Bueno e Luciana Facchini, publicado no Brasil – que, cada um 

ao seu modo, demandaram olhares outros para as linguagens materializadas em suas 

composições híbridas. Esse percurso teve a intenção de afastar o Leitor dos espaços 

já habitados por uma crítica literária que se utiliza de termos como livro-imagem, livro-

objeto e livro ilustrado para compreender esse objeto artístico em incessante 

transformação desde antes do século XX. Reforçamos, contudo, que não foi o foco de 

nossas buscas apenas e/ou meramente negar as arquitextualidades nas quais 

costumam alocar esses códex – sempre apontados como “livros difíceis”. Bem antes 

de nossa contribuição para os estudos literários, já havia quem questionasse como 

chamar esse experimento codexical literário. 
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Quase 50 anos atrás, em texto crítico-literário sobre Serafim Ponte Grande 

(1933), de Oswald de Andrade, o poeta concreto e crítico Haroldo de Campos (1972) 

já postulava sobre esse objeto em metamorfose, definindo-o como “grande não-livro”. 

Nas palavras do também tradutor e semioticista brasileiro: 

O Tristram Shandy, esta obra aparentemente bizarra e idiossincrática escrita 
na segunda metade do século XVIII (1759-1767), é realmente um marco 
pioneiro na revolução do objeto livro que se projeta de maneira avassaladora 
e irreversível em nosso século, agora tendo por aliadas (ou, ao menos, por 
instigadoras) as novas técnicas de reprodução e transmissão da informação, 
os novos “media” e “intermedia” da comunicação de massas. 

O Serafim de Oswald de Andrade, como o Tristram de Sterne, é um livro que, 
desde logo, põe em discussão a sua estrutura. [...] no Serafim, a preocupação 
de Oswald com o arcabouço de seu livro o leva a uma espécie de continuum 
da invenção, a uma estrutura protéica, lábil, de caixa-de-surprêsas. [...] no 
Serafim, essa técnica cubista, êsse tratamento metonímico, parece ocorrer 
no nível da própria arquitetura geral da obra, na macroestrutura portanto. O 
Serafim é um livro compósito, híbrido, feito de pedaços ou “amostras” de 
vários livros possíveis, todos êles propondo e contestando uma certa 
modalidade de gênero narrativo ou da assim dita arte da prosa (ou mesmo 
do escrever tout court). (CAMPOS, 1972, p. 103-105) 

Abordagem não muito diferente pode ser encontra nos códex pensados hoje, 

com sua objetualidade enquanto forma significante e autoconsciente, denunciadora 

do seu aqui-e-agora de Leitura, de sensações, num contexto digital e fortemente 

imaterial. Mais intensa ainda é a percepção dessa objetualidade nos livros que se 

permitiram tamanho experimentalismo desde o seu surgimento: os livros infantis. Nas 

palavras de Benjamin (2002, p. 70), em ensaio de 1926, encontramos o seguinte: 

“Nesse mundo permeável, adornado de cores, em que a cada passo as coisas mudam 

de lugar, a criança é recebida como participante.” Participação esta que é consciente 

do objeto em mãos, das matérias informadas nesse objeto, e que, por seu turno, 

demandam uma autoconsciência do próprio corpo que Lê. Nesse sentido, nossa 

proposta de abordagem crítico-literária cria pontes com o pensamento interdisciplinar 

de Sheets-Johnstone (2018, p. 91, tradução nossa167), quando esta defende uma 

maior consciência do corpo como parte do nosso discurso, questionando os motivos 

pelos quais somos criados e formados de modo a não deixá-lo falar, e afirmando que 

deveríamos perceber que não podemos falar adequada ou logicamente de 
corpo e cérebro como duas entidades distintas. Da mesma maneira [...], não 
podemos falar adequada e logicamente sobre ‘emoções incorporadas’ mais 

	
167 No original: “we should realize that we cannot properly or logically speak of body and brain as two 
distinct entities. By the same token [...], we cannot properly and logically speak of ‘embodied emotions’ 
any more than we can properly and logically speak of ‘embodied language’, ‘embodied self-awareness’, 
‘embodied experience’, and of ‘embodied movement’.”	
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do que podemos falar adequada e logicamente sobre ‘linguagem 
corporificada’, ‘autoconsciência corporificada’, ‘experiência corporificada’ e 
‘movimento corporificado’. 

Reconhecer esses movimentos como linguagem, e perceber que os mesmos 

são estimulados a entrar em ação para uma Leitura mais aprofundada do objeto diante 

de si, o livro, é ser trazido pelas matérias informadas nessa mídia técnica em sendo 

produto de mídia, no seu representativo “estar ali” (cf. PRESSMAN, 2020). E é ao 

fazer esse percurso, na construção da defesa de nossa hipótese, que começamos a 

encontrar pares que se mostram conscientes da necessidade de buscar ferramentais 

outros para criar “aberturas neo-materialistas aos estudos de Literatura Infantil” (cf. 

GARCÍA-GONZÁLEZ & DESZCZ-TRYHUBCZAK, 2020). Quantos outros códex a 

serem Lidos nos planos topológicos e topográficos em grau de simultaneidade. 

Em nossas buscas para embasar e defender nosso objetivo principal neste 

trabalho, ou seja, propor um reposicionamento teórico para Ler criticamente a estética 

que é própria ao objeto-livro infantil na contemporaneidade, com a intenção de 

reconhecer e ressignificar o códex como um experimento artístico, abrindo espaços 

para que possamos identificar e vivenciar possíveis Leituras dos múltiplos 

significantes inscritos nas matérias que informam e inscrevem esse objeto cultural no 

início do século XXI, esperamos ter propiciado e fornecido ferramentais outros para 

outras possibilidades de experiências sensíveis de linguagem na produção literária 

destinada a crianças. E na esteira dessas ações, esperamos ter ampliando, 

reformulado, revisto conceituações ora consagradas, porém, insuficientes para 

acolher obras como o não só livro-imagem Alice in Wonderland (2002), o não só livro-

objeto A Cloud (2007), e o não só livro ilustrado Bili com limão verde na mão (2009) – 

todos publicados no epicentro cultural de discussões sobre a emergência dos e-

readers e livros digitais, frente ao suposto “desaparecimento” do livro físico. 

Nesse sentido, e sem qualquer intenção de esgotar a reflexão teórica e 

conceitual sobre o assunto, tão rica e plural há mais de um século, gostaríamos de 

exercitar uma conceituação possível para compreendermos o que seria o objeto-livro 

infantil hoje. Em sua qualidade de entidade (mídia técnica), que significa e ressignifica 

em plano topográfico, o objeto-livro é a materialização de formas sensíveis de 

inscrição artística em linguagens distintas, cada uma em sua particularidade, mas que, 

como mídia, trazem suas modalidades particulares em amplo e constante diálogo, 
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atravessando pontes de significação, de atualização, remidiando a si em sua 

qualidade de evento (produto de mídia), que significa e ressignifica em plano 

topológico. Na esteira dessa conceituação possível, gostaríamos de destacar que o 

objeto-livro infantil não se resume à sua inscrição como mídia codexical, podendo 

acolher outras formas de inscrição material com folhas de papel e dobras: elementos-

base tanto da “nova arte de fazer livros” quando de sua arte tradicional, que apelam 

“para a faculdade que todo homem possui de entender e criar signos e sistemas de 

signos.” (CARRIÓN, 2011, p. 68). Signos esses que significam individualmente ao 

mesmo tempo que operam significações encadeadas, sequenciadas e simultâneas 

entre palavras, imagens, recortes, formatos, encadernações, viradas de páginas etc. 

Dito isso, e para que se efetue uma Leitura mais próxima dessas manifestações 

tão físicas e emocionais no girar, abrir e folhear dobras, capas e páginas do objeto-

livro, apontamos as seguintes materialidades, não excludentes, mas passíveis e 

possíveis de ampliações e intercâmbios, como estruturas que sustentam e amparam 

o Ler tal como o defendemos ao longo deste trabalho: 

• materialidade verbal-sonora: palavras & ritmos & entonações da voz a partir 

daquilo gravado na superfície do papel; 

• materialidade visual-plástica: imagens & deslocamentos & relações figura-

fundo daquilo gravado na superfície do papel; 

• materialidade tátil-arquitetônica-escultórica: porosidade do papel & densidade 

do papel & encadernação do códex & peso do códex & tamanho do códex 

definindo modos de sentir e segurar o livro em mãos; 

• materialidade háptica-cinética: abrir e fechar do códex & virar de páginas no 

códex & reposicionamento do corpo a partir daquilo moldado e proposto à 

performance, à intervenção no livro em mãos. 

O Leitor que compreende tal sintaxe, informada no objeto-livro infantil hoje, 

distancia-se de uma compreensão do livro como suporte de inscrições apenas; passa 

a Ler elementos físicos e gráficos do códex como estruturas tão significantes quanto 

palavras e ilustrações, não apenas como paratextos; permite-se chegar em camadas 

de representação até então ignoradas – como aberturas, dobras, dimensões e layouts 

–, ainda que sempre presentes e muitas vezes possíveis de exploração e 
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experimentação; Lê, em grande medida, a mídia que se remidia diante de si e em si, 

que é linguagem, tal como defendida e diferenciada por Benjamin (2013, p. 53-54) ao 

fazer uso da dupla semântica possível que a palavra mídia traz na língua alemã, a 

saber, de Medium (meio enquanto matéria) e Mittel (meio para determinado fim). Com 

isso tudo corporificado, é possível apontar horizontes neo-materialistas e coerentes 

às produções artístico-editoriais-experimentais destinadas ao leitor criança do século 

XXI, para que outras e novas Leituras, éticas à estética do objeto-livro como Medium, 

ganhem espaços e tempos durativos para o sentir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 181 

REFERÊNCIAS 
 

ABREU, A. S. V. O Texto Potencial no sistema ecológico do livro ilustrado 
infantil: Palavra-imagem-design. Dissertação (Mestrado em Literatura e Crítica 
Literária) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/PUC-SP, São Paulo, 2013. 

AGAMBEN, G. O fogo e o relato: Ensaios sobre criação, escrita, arte e livros. Trad. 
Andrea Santurbano e Patricia Peterle. São Paulo: Boitempo, 2018. 

ALMEIDA, S. C.; CAMPOS, G. B. Representações da dobra no design gráfico de livros 
ilustrados para infância. FronteiraZ, São Paulo, n. 24, p. 72-86, jul. 2020. 

ARBEX, M. Poética do intervalo no livro de diálogo fotoliterário. In: ARBEX, M.; 
VIEIRA, M. P.; DINIZ, T. F. N. (Orgs.). Escrita, som, imagem: Perspectivas 
contemporâneas. Belo Horizonte: Fino Traço, 2019. p. 173-189. 

ARQUIVO Décio Pignatari: Um Lance de Dados. São Paulo: Centro Cultural São 
Paulo, Sala Tarsila do Amaral, 2015. 64P. Catálogo de exposição. 

BADER, B. American picturebooks: From Noah's ark to the Beast within. New York: 
Macmillan, 1976. 

BARTHES, R. O prazer do texto. Trad. J. Guinsburg. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 
2006. 

BARTHES, R. O rumor da língua. Trad. Mario Laranjeira. 2. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004. 

BECKETT, S. L. Crossover literature. In: NEL, P.; PAUL, L. (Eds.). Keywords for 
children’s literature. New York: NYU Press, 2011a. p. 58-61. 

BECKETT, S. L. Crossover Picturebooks: A genre for all ages. New York: Routledge, 
2012. E-Book. ISBN 978-0-203-15403-8. Disponível em: 
<https://www.kobobooks.com>. Acesso em: 20 jun. 2019. 

BECKETT, S. L. “Crossover Picturebooks” ou Les albums pour tous. In: CONNAN-
PINTANDO, C. et al. (Eds.). L'album contemporain pour la jeunesse: Nouvelles 
formes, nouveaux acteurs? Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 2008. 
Disponível em: <https://books.openedition.org/pub/6975>. Acesso em: 30 jun. 2019. 

BECKETT, S. L. Crosswriting child and adult: Henri Bosco's L'Enfant et la rivière. 
Children's Literature Association Quarterly, Baltimore, v. 21, n. 4, p. 189-198, 
winter 1996. 

BECKETT, S. L. Manifestations of the avant-garde and its legacy in French children’s 
literature. In: DRUCKER, E.; KÜMMERLING-MEIBAUER, B. (Eds.). Children's 
literature and the Avant-Garde. John Benjamins Publishing Company: Amsterdam, 
2015. p. 215–240. 



	 182 

BECKETT, S. L. Parodic play with paintings in picture books. Children's Literature, 
Baltimore, v. 29, p. 175-195, 2001. 

BECKETT, S. L. Picturebooks that transcend boundaries. In: COGHLAN, V.; 
O’SULLIVAN, K. (Eds.). Irish children’s literature and culture: New perspectives on 
contemporary writing. New York/London: Routledge, 2011b. p. 169-182. 

BECKETT, S. L. The art of visual storytelling: Formal strategies in wordless 
picturebooks. In: KÜMMERLING-MEIBAUER, B. (Ed.). Picturebooks: Representation 
and narration. New York/London: Routledge, 2014. p. 53-69. 

BENJAMIN, W. A hora das crianças: Narrativas radiofônicas de Walter Benjamin. 
Trad. Aldo Medeiros. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2015. 

BENJAMIN, W. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. Trad. 
Francisco D. A. P. Machado. Porto Alegre: Zouk, 2012. 

BENJAMIN, W. Escritos sobre mito e linguagem (1915-1921). Trad. Susana K. 
Lages e Ernani Chaves. 2.ed. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2013. 

BENJAMIN, W. Estética e sociologia da arte. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2017. 

BENJAMIN, W. Linguagem, tradução, literatura: Filosofia, teoria e crítica. Trad. 
João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2018. 

BENJAMIN, W. Obras escolhidas vol. 2: Rua de mão única. Trad. Rubens R. T. Filho 
e José C. M. Barbosa. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. 

BENJAMIN, W. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. Trad. 
Marcus Vinicius Mazzari. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2002. 

BESEGHI, E. Il sogno di Alice. I 150 anni di Alice’s Adventures in Wonderland. Studi 
Sulla Formazione, Firenze, v. 19, n.1, p. 37-50, dec. 2017. 

BOLTER, J. D.; GRUSIN, R. (Eds.). Remediation: Understanding new media. 
Cambridge: MIT Press, 2000. 

BORSUK, A. The Book. Cambridge: The MIT Press, 2018. 

BRILLENBURG WURTH, K. (Ed.). Between page and screen: Remaking literature 
through cinema and cyberspace. New York: Fordham University Press, 2012. 

BRILLENBURG WURTH, K. Book presence: An introductory exploration. In: 
BRILLENBURG WURTH, K. et al. (Eds.). Book presence in a digital age. New York: 
Bloomsbury Academic, 2018a. p. 1-23. 

BRILLENBURG WURTH, K. Intermedial Poetics. In: BRILLENBURG WURTH, K.; 
RIGNEY, A. (Eds.). The life of texts: An introduction to Literary Studies. Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2019. p. 115-155. 



	 183 

BRILLENBURG WURTH, K. Literary Materiality in the Digital Age. Image [&] 
Narrative: Online Magazine of the Visual Narrative, Leuven, v. 14, n. 4, p. 20-33, 
dec. 2013a. 

BRILLENBURG WURTH, K. Old and New Medialities in Foer's Tree of Codes. 
CLCWeb: Comparative Literature and Culture, West Lafayette, v. 13, n. 3, p. 1-8, 
sep. 2011. 

BRILLENBURG WURTH, K. The Demediation of Writing in Memory Palace and 
Fugitive Sparrows. In: BRILLENBURG WURTH, K. et al. (Eds.). Book presence in a 
digital age. New York: Bloomsbury Academic, 2018b. p. 211-224. 

BRILLENBURG WURTH, K. The material turn in comparative literature: An 
introduction. Comparative Literature, Durham, v. 70, n. 3, p. 247-263, 2018c. 

BRILLENBURG WURTH, K. et al. Visual text and media divergence: Analogue literary 
writing in a digital age. European Journal of English Studies, London, v. 17, n. 1, p. 
92-108, mar. 2013b. 

CABO, B. H.; SUERO, M. J. L.; CAMPOS, A. M. R. Interpictoriality in picturebooks. In: 
KÜMMERLING-MEIBAUER, B. (Ed.). The Routledge companion to picturebooks. 
Abingdon/New York: Routledge, 2018. p. 91-102. 

CABRERA, D. L.; AZQUETA, D. L. Des livres d'art, du théâtre et des bébés. Spirale, 
Toulouse, n. 67, p. 118-123, 2013. 

CADÔR, A. B. Do verbal ao visual em livros de artista. In: DERDYK, Edith (Org.). Entre 
ser um e ser mil: O objeto livro e suas poéticas. São Paulo: SENAC, 2013. p. 145-
155. 

CADÔR, A. B. Enciclopedismo em livros de artista: Um manual de construção da 
Enciclopédia Visual. Tese (Doutorado em Artes) – Programa de Pós-Graduação em 
Artes, Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, 2012a. 

CADÔR, A. B. O signo infantil em livros de artista. Pós, Belo Horizonte, v. 2, n. 3, p. 
59-72, mai. 2012b. 

CAMPAGNARO, M. Do touch! How Bruno Munari's picturebooks work. Rivista di 
Storia dell‘Educazione, Firenze, v. 6, n. 1, p. 81-96, 2019. 

CAMPOS, A.; CAMPOS, H.; PIGNATARI, D. Mallarmé. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 
2013. 

CAMPOS, A.; CAMPOS, H.; PIGNATARI, D. Teoria da poesia concreta: Textos 
críticos e manifestos (1950-1960). 2. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1975. 

CAMPOS, H. Serafim: Um Grande Não-Livro. In: ANDRADE, O. Obras Completas 2 
– Memórias Sentimentais de João Miramar & Serafim Ponte Grande. São Paulo: 
Civilização Brasileira, 1972. p. 99-127. 

CANDIDO, A. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 9. ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia Ltda., 2000. 



	 184 

CARAMICO, T. ENTREVISTAS: Katsumi Komagata. In: Revista Emília. São Paulo, 
27 jul. 2012. Disponível em: <https://emilia.org.br/katsumi-komagata/>. Acesso em: 20 
jun. 2021. 

CARDOSO, E. P.; GIRÃO, L. C. Alice in Wonderland: Uma tradução literária em 
imagens por Suzy Lee. Signo, Santa Cruz do Sul, v. 41, n. 72, p. 65-75, set./dez. 
2016. 

CARRIÓN, U. A nova arte de fazer livros. Trad. Amir B. Cadôr. Belo Horizonte: 
C/Arte, 2011. 

CARROLL, L. Aventuras de Alice no País das Maravilhas; Através do Espelho e 
o que Alice encontrou por lá. Inclui ilustrações originais de John Tenniel. Trad. Maria 
L. X. A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 

CASA NOVA, V. Fricções: Traço, olho e letra. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 

CASA NOVA, V. Wlademir Dias Pino / Amilcar de Castro / Lygia Clark / Hélio Oiticica: 
Razões da coincidência. In: CASA NOVA, V.; ARBEX, M.; BARBOSA, M. V. (Orgs.). 
Interartes. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. p. 125-132. 

CLÜVER, C. Estudos interartes: conceitos, termos, objetivos. Literatura e 
Sociedade, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 37-55, 1997. 

COSTA, M. R. Pignatari faz conto de fadas multimídia para adolescentes. In: Folha 
de São Paulo. São Paulo, 18 abr. 2009. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1804200913.htm>. Acesso em: 20 jun. 
2021. 

D’ANGELO, B. Entre materialidade e imaginário: Atualidade do livro-objeto. Ipotesi, 
Juiz de Fora, v. 17, n. 2, p. 33-44, jul./dez. 2013. 

DERDYK, E. A narrativa nos livros de artista: Por uma partitura coreográfica nas 
páginas de um livro. Pós, Belo Horizonte, v. 2, n. 3, p. 164-173, mai. 2012a. 

DERDYK, E. (Org.). Entre ser um e ser mil: O objeto livro e suas poéticas. São Paulo: 
SENAC, 2013. 

DERDYK, E. Linha do horizonte: Por uma poética do ato criador. 2. ed. São Paulo: 
Intermeios, 2012b. 

DIDI-HUBERMAN, G. A imagem sobrevivente: História da arte e tempo dos 
fantasmas segundo Aby Warburg. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: 
Contraponto/Museu de Arte do Rio de Janeiro, 2013. 

DIDI-HUBERMAN, G. Diante do tempo: História da arte e anacronismo das imagens. 
Trad. Vera Casa Nova e Márcia Arbex. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015. 

DIDI-HUBERMAN, G. Essayer voir. Paris: Éditions de Minuit, 2014. 

DIDI-HUBERMAN, G. L’Album de l’art à l’époque du “Musée imaginaire”. Paris: 
Éditions Hazan; Musée du Louvre, 2013. 



	 185 

DIDI-HUBERMAN, G. O que vemos, o que nos olha. Trad. Paulo Neves. 2. ed. São 
Paulo: Editora 34, 2010. 

DIDI-HUBERMAN, G. Quando as imagens tomam posição. Trad. Cleonice P. B. 
Mourão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2017. 

DOMINGOS, A. C. M. Intermidialidade na literatura brasileira contemporânea. Letras 
de hoje, Porto Alegre, v. 55, n. 1, p. 14-26, jan./mar. 2020. 

DRUCKER, J. A critical metalanguage for the book as an art form. In: ALEXANDER, 
C. (Ed.). Talking the boundless book: Art, language, and the book arts. Minneapolis: 
MCBA, 1995a. p. 27-32. 

DRUCKER, J. Artists’ books and picturebooks: generative dialogues. In: 
KÜMMERLING-MEIBAUER, B. (Ed.). The Routledge companion to picturebooks. 
London/New York: Routledge, 2017. p. 291-301. 

DRUCKER, J. Current perspectives on books and art with Johanna Drucker. Getty 
Research Institute. 2018. (7m02s). Disponível em: 
<https://youtu.be/dnZO5Q2_HZI>. Acesso em: 30 mai. 2019. 

DRUCKER, J. Entity to Event: From Literal, Mechanistic Materiality to Probabilistic 
Materiality. Parallax, Leeds, v. 15, n. 4, p. 7-17, 2009. 

DRUCKER, J. Experimental narrative and artists’ books. JAB: The Journal of Artists’ 
Books, Atlanta, v. 12, p. 3-25, fall 1999. 

DRUCKER, J. Experimental, visual, and concrete poetry: A note on historical context 
and basic concepts. In: JACKSON, K. D.; VOS, E.; DRUCKER, J. (Eds.). 
Experimental – Visual – Concrete: Avant-garde poetry since the 1960s. Amsterdam: 
Editions Rodopi B.V., 1996. p. 39-61. 

DRUCKER, J. Figuring the word: Essays on books, writing, and visual poetics. New 
York: Granary Books, 1998. 

DRUCKER, J. Graphesis: Visual forms of knowledge production. Cambridge/London: 
Harvard University Press, 2014. 

DRUCKER, J. Iliazd and the Book as a Form of Art. The Journal of Decorative and 
Propaganda Arts, Miami, Illustrated Book Theme Issue, v. 7, p. 36-51, winter 1988. 

DRUCKER, J. Sweet dreams: Contemporary art and complicity. London/Chicago: 
University of Chicago Press, 2005. 

DRUCKER, J. The century of artists' books. New York: Granary Books, 1995b. 

DRUCKER, J. The self-conscious codex: artists’ books and electronic media. 
SubStance, Madison, v. 26, n. 1, p. 93-112, 1997. 

DUBOIS, P. Da imagem-traço à imagem-ficção: o movimento das teorias da fotografia 
de 1980 aos nossos dias. Trad. Henrique Codato e Leonardo G. Pereira. Discursos 
Fotográficos, Londrina, v. 13, n. 22, p. 31-51, jan./jul. 2017. 



	 186 

DURÃO, F. A. O que é crítica literária? São Paulo: Nankin Editorial; Parábola 
Editorial, 2016. 

ELLESTRÖM, L. As modalidades das mídias II: Um modelo expandido para 
compreender as relações intermidiais. Trad. Beatriz A. Cerveira, Júlia O. Rodrigues e 
Juliana O. Schaidhauer. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2021. 

ELLESTRÖM, L. Midialidade: Ensaios sobre comunicação, semiótica e 
intermidialidade. Org. e trad. Ana C. M. Domingos, Ana P. Klauck e Glória M. G. Melo. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2017. 

ELLESTRÖM, L. The Modalities of Media II: An Expanded Model for Understanding 
Intermedial Relations. In: ELLESTRÖM, L. (Ed.). Beyond Media Borders, Volume 1: 
Intermedial Relations among Multimodal Media. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. p. 
3-91. 

ESPOSIZIONI, F. P. D. Dedicato a Munari. 1,2,3... Komagata. In: Palazzo delle 
Esposizioni. Roma, 27 jan. 2008. Disponível em: 
<https://www.palazzoesposizioni.it/pagine/servizi-educativi-archivio-archivio-servizi-
educativi-2007-dedicato-a-munari-123-komagata/>. Acesso em: 20 jun. 2021. 

FLUSSER, V. A escrita: Há futuro para a escrita? Trad. Murilo J. Costa. São Paulo: 
Annablume, 2010. 

FLUSSER, V. Gestos. São Paulo: Annablume, 2014. 

FLUSSER, V. O mundo codificado: Por uma filosofia do design e da comunicação. 
Trad. Raquel Abi-Sâmara. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 

FRANCA, P. Sentimentos topológicos: A mão nas artes plásticas. ARS, São Paulo, v. 
5, n. 10, p. 98-107, 2007. 

FRIED, M. Arte e objetidade. Trad. Milton Machado. Arte & Ensaios, Rio de Janeiro, 
n. 9, p. 131-147, 2002. 

GALLESE, V. A Bodily Take on Aesthetics: Performativity and Embodied Simulation. 
In: PENNISI, A.; FALZONE, A. (Eds.). The extended theory of cognitive creativity: 
Interdisciplinary approaches tos performativity. Cham: Springer, 2020. p. 135-149. 

GARCÍA-GONZÁLEZ, M.; DESZCZ-TRYHUBCZAK, J. New Materialist Openings to 
Children’s Literature Studies. International Research in Children’s Literature, 
Edinburgh, v. 13, n. 1, p. 46-60, 2020. 

GENETTE, G. Palimpsestos: A literatura de segunda mão. Trad. Cibele Braga et al. 
Belo Horizonte: Edições Viva voz, 2010. 

GENETTE, G. Paratextos editoriais. Trad. Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 
2009. 

GIRÃO, L. C. A fotografia como imagem-ficção em Alice in Wonderland, de Suzy Lee. 
Letrônica, Porto Alegre, v. 12, n. 3, p. e33357:1-9, jul./set. 2019. 



	 187 

GIRÃO, L. C. Leituras no corpo: Novos estímulos às percepções no objeto livro na 
obra de Katsumi Komagata. Estação Literária, Londrina, v. 2, n. 25, p. 46-59, 2021. 

GIRÃO, L. C. B. S. Margem à mostra: limiares narrativos em Suzy Lee e Angela Lago. 
Dissertação (Mestrado em Literatura e Crítica Literária) – Programa de Estudos Pós-
Graduados em Literatura e Crítica Literária, Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2017. 

HEGEL, G. W. F. Cursos de Estética Vol. 1. Trad. Marco A. Werle. 2.ed. rev. São 
Paulo: EDUSP, 2001. 

HEGEL, G. W. F. Cursos de Estética Vol. 3. Trad. Marco A. Werle e Oliver Tolle. São 
Paulo: EDUSP, 2002. 

HELFAND, J. A desmaterialização do espaço da tela. In: ARMSTRONG, E. (Org.). 
Teoria do design gráfico. Trad. Claudio A. Marcondes. São Paulo: Ubu Editora, 
2019. p. 148-155. 

HUANG, H. Komagata’s “Paperscapes”: Theatricality and Materiality in Blue to Blue. 
Libri & Liberi, Zagreb, v. 8, n. 2, p. 293-311, 2019. 

HUANG, H. The narrativity of the medium: The architecture of book space in picture 
books. Thesis (B.A. in Comparative Literature) – Comparative Literature Department, 
Haverford College, Haverford, 2016. 

HUNT, P. Crítica, teoria e literatura infantil. Trad. Cid Knipel. São Paulo, Cosac 
Naify, 2010. 

HUNT, P. (Ed.). Understanding Children’s Literature. 2nd ed. London/New York: 
Routledge, 2005. 

JONES, L. Haptics. Cambridge: The MIT Press, 2018. 

JÚNIOR, J. R. A teoria do objeto em Emil Lask. Dissertação (Mestrado em Filosofia) 
– Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia, Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo/PUC-SP, São Paulo, 2005. 

KANDINSKY, W. Gramática da criação. Trad. José E. Rodil. 2. ed. Lisboa: Edições 
70, 2008. 

KHOURI, O. NOIGANDRES e INVENÇÃO: Revistas porta-vozes da Poesia Concreta. 
FACOM, São Paulo, n. 16, p. 20-33, segundo semestre 2006. 

KOMAGATA, K. A Cloud. Tokyo: One Stroke, 2007. 

KOMAGATA, K. O MUNDO DO LIVRO: O papel do papel. In: Revista Emília. São 
Paulo, 19 ago. 2012. Disponível em: <https://emilia.org.br/o-papel-do-papel/>. Acesso 
em: 20 jun. 2021. 

KRISTEVA, J. Introdução à semanálise. Trad. Lúcia Helena França Ferraz. 2. ed. 
São Paulo: Perspectiva, 2005. 



	 188 

KÜMMERLING-MEIBAUER, B. Introduction: Picturebook research as an international 
and interdisciplinary field. In: KÜMMERLING-MEIBAUER, B. (Ed.). The Routledge 
companion to picturebooks. London/New York: Routledge, 2017. p. 1-8. 

KÜMMERLING-MEIBAUER, B.; MEIBAUER, J. Picturebooks as objects. Libri & 
Liberi, Zagreb, v. 8, n. 2, p. 257-278, 2019. 

LECHNER, J. V. Picture books as portable art galleries. National Art Education 
Association, Alabama, v. 46, n. 2, p. 34-40, mar. 1993. 

LEE, S. Alice in Wonderland. Mantua: Corraini Edizioni, 2002. 

LEE, S. A trilogia da margem: O livro-imagem segundo Suzy Lee. Trad. Cid Knipel. 
São Paulo: Cosac Naify, 2012. 

LEE, S. Suzy Lee: Uma apaixonada por livros. Lugar de Ler, 2019. Disponível em: 
<https://www.lugardeler.com/suzy-lee-1>. Acesso em: 15 out. 2020. 

LEISSE, G. P. La sorpresa del encuentro: Entrevista a Katsumi Komagata. Educación 
y Biblioteca, Salamanca, v. 20, n. 163, p. 26-28, 2008. 

LEWIS, D. Reading contemporary picturebooks: Picturing text. Abingdon: 
Routledge, 2001. 

LEWIS, D. Showing and telling: The difference that makes a difference. Literacy, 
Leicester, v. 35, n. 3, p. 94-98, 2001b. 

LEWIS, D. The constructedness of texts: Picture books and the metafictive. Signal: 
Approaches to children's books, Stroud, v. 62, p. 131-146, may 1990. 

LEWIS, D. The metafictive in picture books: A theoretical analysis of the nature and 
origins of contemporary children's picture books, with case studies of children reading 
picture book texts. Thesis (Ph.D in Language and Literature in Education) – Institute 
of Education, University College of London/UCL, London, 1994. 

LINDEN, S. V. D. Album[s]. Arles: Éditions De Facto; Acte Sud, 2013. 

LINDEN, S. V. D. Hors-Cadre[s]: Observatoire de l’album et des littératures 
graphiques. Bulletin des bibliothèques de France, Villeurbanne, n. 6, p. 34-36, 
2015. 

LINDEN, S. V. D. L’album, un support artistique? In: PRINCE, N. (Ed.). La littérature 
de jeunesse en question(s). Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2009. 
Disponível em: <https://books.openedition.org/pur/39707>. Acesso em: 20 jun. 2019. 

LINDEN, S. V. D. Ler o álbum, entre texto, imagem e suporte. Trad. Leonardo P. 
Almeida. Leitura em Revista (L.E.R.): Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio, Rio 
de Janeiro, n. 3, p. 136-152, out. 2011a. 

LINDEN, S. V. D. Para ler o livro ilustrado. Trad. Dorothée de Bruchard. São Paulo: 
Cosac Naify, 2011b. 



	 189 

LISSÍTZKI, E. Nosso livro (1926). In: ARMSTRONG, E. (Org.). Teoria do design 
gráfico. Trad. Claudio A. Marcondes. São Paulo: Ubu Editora, 2019. p. 27-37. 

LORTIC, E.; VOILE, M. Rencontre avec Katsumi Komagata. La Revue des livres 
pour enfants, Paris, n. 161, p. 75-79, 1995. 

LOUVEL, L. Poetics of the iconotext. Trans. Laurence Petit. Farnham: Ashgate 
Publishing, 2011. 

MANDOKI, K. Everyday aesthetics: Prosaics, the play of culture, and social identities. 
Burlington: Ashgate, 2007. 

MARKS, L. U. Touch: Sensuous theory and multisensory media. Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2002. 

MARTINS, D. M. Livro-brinquedo: Contributos para uma tipologia. In: RAMOS, A. M. 
(Org.). Aproximações ao livro-objeto: Das potencialidades criativas às propostas de 
leitura. Porto: Tropelias & Companhia, 2017. p. 25-41. 

MARTINS, D. M.; SILVA, S. R. A evolução do livro-objeto: Técnica e estética. 
FronteiraZ, São Paulo, n. 24, p. 87-103, jul. 2020. 

MELOT, M. A sabedoria do bibliotecário. Trad. Geraldo G. de Souza. Cotia: Ateliê 
Editorial; São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2019. 

MELOT, M. Livro,. Trad. Marisa M. Deaecto e Valéria Guimarães. Cotia: Ateliê 
Editorial, 2012. 

MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. Trad. Carlos A. R. de Moura. 
4. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 

MERLEAU-PONTY, M. O olho e o espírito. Trad. Paulo Neves e Maria E. G. G. 
Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2013. 

MORLESIN, R. Entrevista a Katsumi Komagata. In: Revista Babar. Arganda del Rey, 
11 jul. 2012. Disponível em: <http://revistababar.com/wp/entrevista-a-katsumi-
komagata/>. Acesso em: 20 jun. 2021. 

NIKOLAJEVA, M. Aesthetic approaches to children’s literature: An introduction. 
Lanham: Scarecrow Press, 2005. 

NIKOLAJEVA, M. Beyond the grammar of story, or how can children's literature 
criticism benefit from narrative theory? Children's Literature Association Quarterly, 
Baltimore, v 28, n. 1, p. 5-16, spring 2003. 

NIKOLAJEVA, M. Literacy, competence and meaning-making: A human sciences 
approach. Cambridge Journal of Education, Cambridge, v. 40, n. 2, p. 145-159, jun. 
2010. 

NIKOLAJEVA, M.; SCOTT, C. Livro ilustrado: Palavras e imagens. Trad. Cid Knipel. 
São Paulo: Cosac Naify, 2011. 



	 190 

NIKOLAJEVA, M. et al. Muito mais que diversão – contribuições de Maria Nikolajeva 
sobre literatura infanto-juvenil. Trad. Thales S. F. Mendes. Palimpsesto, Rio de 
Janeiro, v. 18, n. 29, p. 27-37, jan./mai. 2019. 

NIKOLAJEVA, M. Play and Playfulness in Postmodern Picturebooks. In: SIPE, L. R.; 
PANTALEO, S. (Eds.). Postmodern picturebooks: Play, parody, and self-
referentiality. New York/London: Routledge, 2008. p. 55-74. 

NIKOLAJEVA, M. Recent trends in children’s literature research: Return to the body. 
International Research in Children’s Literature, Edinburgh, v. 9, p. 132-145, 2016. 

NIKOLAJEVA, M.; SCOTT, Carole. The dynamics of picturebook communication. 
Children's Literature in Education, Houten, v. 31, n. 4, p. 225-239, dec. 2000. 

NIKOLAJEVA, M. Theory, post-theory, and aetonormative theory. Neohelicon, 
Budapest, v. 36, n. 1, p. 13-24, jun. 2009. 

NODELMAN, P. Alternating narratives in fiction for young readers: Twice upon a 
time. London: Palgrave Macmillan, 2017a. 

NODELMAN, P. Decoding the images: Illustration and picture books. In: HUNT, P. 
(Ed.). Understanding children's literarure. London/New York: Routledge, 1999. p. 
69-80. 

NODELMAN, P. How picture books work. Children's Literature Association 
Quarterly, Baltimore, v. 1, p. 57-68, 1981. 

NODELMAN, P. et al. (Eds.). More words about pictures: Current research on 
picture books and visual/verbal texts for young people. London/New York: Routledge, 
2017b. 

NODELMAN, P. The precarious life of children's literature criticism. CCL/LCJ: 
Canadian Children’s Literature / Littérature canadienne pour la jeunesse, 
Winnipeg, v. 33, n. 2, p. 1-16, 2007. 

NODELMAN, P. Touching Art: The Art Museum as a Picture Book, and the Picture 
Book as Art. Journal of Literary Education, València, n. 1, p. 6-25, 2018. 

NODELMAN, P. Words about pictures: The narrative art of children’s picture books. 
Athens: UGA Press, 1988. 

OLIVEIRA, A. P. Bili, a Biliosa. In: OLIVEIRA, A. P. A razão embotada: Ensaios de 
crítica literária. Natal: EDUFRN, 2016. p. 130-142. 

PAIVA, A. P. M. Um livro pode ser tudo e nada: Especificidades da linguagem do 
livro-brinquedo. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2013. 

PALO, M. J. Onde termina a história e onde começa o livro? FronteiraZ, São Paulo, 
n. 3, p. 1-6, 2009. 



	 191 

PATERSON, M. The senses of touch: Haptics, affects, and technologies. New York: 
Berg, 2007. 

PEREIRA, M. R. A. Leitura dos paratextos de Toda poesia e Vida, de Paulo Leminski, 
e Bili com limão verde na mão, de Décio Pignatari. In: Intercom – Sociedade Brasileira 
de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Anais do XXXVIII Congresso 
Brasileiro de Ciências da Comunicação. Rio de Janeiro: Editora da UFRGS, 2015. 
p. 1-7. Disponível em: <http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-
1525-1.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2021. 

PERRONE-MOISÉS, L. Flores da escrivaninha: Ensaios. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1990. 

PERRONE-MOISÉS, L. Mutações da literatura no século XXI. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2016. 

PHILLPOT, C. Books, bookworks, book objects, artists’ books. Artforum, New York, 
v. 20, n. 9, p. 77-79, may 1982. 

PIGNATARI. D. Bili com limão verde na mão. Ilustrações de Daniel Bueno. Projeto 
gráfico de Luciana Facchini. São Paulo: Cosac Naify, 2009. 

PIGNATARI, D. O que é comunicação poética. 10. ed. Cotia: Ateliê Editorial, 2011. 

PLATE, L. New Materialisms. In: FROW, J. et al. (Eds.). The Oxford Encyclopedia 
of Literary Theory. Oxford: Oxford University Press, 2020. Versão Pre-Print 
disponível em: <http://dx.doi.org/10.1093/acrefore/9780190201098.013.1013>. 
Acesso em: 30 mar. 2020. 

PLAZA, J. Arte e interatividade: Autor-obra-recepção. ARS, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 
9-29, 2003. 

PLAZA, J. El libro-objeto. Revista de Arte, Mayagüez, n. 3, p. 37-40, dez. 1969. 

PLAZA, J. O livro como forma de arte (I). Arte em São Paulo, São Paulo, n. 6, s.n., 
abr. 1982a. 

PLAZA, J. O livro como forma de arte (II). Arte em São Paulo, São Paulo, n. 7, s.n., 
mai. 1982b. 

PRESSMAN, J. Bookishness: Loving Books in a Digital Age. New York: Columbia 
University Press, 2020. 

PRESSMAN, J. The aesthetic of bookishness in Twenty-First Century literature. 
Michigan Quarterly Review, Special Issue “Bookishness: The new fate of reading in 
the Digital Age”, Ann Arbor, p. 465-482, fall 2009. 

RAJEWSKY, I. O. Intermidialidade, intertextualidade e “remediação”: Uma perspectiva 
literária sobre a intermidialidade. In: DINIZ, T. F. N. (Org.). Intermidialidade e 
estudos interartes: Desafios da arte contemporânea. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2012. p. 15-45. 



	 192 

RAMOS, A. M. O livro infantil como artefacto lúdico: O relevo da materialidade nos 
livros-álbum de Peter Newell. In: NAVAS, D.; JUNQUEIRA, M. A. (Orgs.). Livro-
objeto: Pluralidade, potência. São Paulo: BT Acadêmica, 2019. p. 73-98. 

REID-WALSH, J. Interactive books: Playful media before pop-ups. New 
York/London: Routledge, 2018. 

REIS FILHO, O. G. Reconfigurações do olhar: O háptico na cultura visual 
contemporânea. Visualidades, Goiânia, v. 10, n. 2, p. 75-89, 2012. 

ROCHA, T. The show must go on: Uma conversa de dança com Jérome Bel. In: 
NORA, S. (Org.). Temas para a dança brasileira. São Paulo: Edições SESC SP, 
2010. p. 149-175. 

ROMANI, E. Design do livro-objeto infantil. Dissertação (Mestrado em Arquitetura 
e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São 
Paulo/USP, São Paulo, 2011. 

ROUBINE, J. J. A linguagem da encenação teatral, 1880-1980. Trad. Yan Michalski. 
2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 

SACCO, H. G. A (re)fábrica: Um lugar inventado entre a objetualidade das coisas e 
a sutil materialidade do desenho e da palavra. Tese (Doutorado em Artes Visuais) – 
Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS, Porto Alegre, 
2014. 

SALLES, C. A. Processos de criação em grupo: Diálogos. São Paulo: Estação das 
Letras e Cores, 2017. 

SANTAELLA, L. Comunicação e pesquisa: Projetos para mestrado e doutorado. São 
Paulo: Hacker Editores, 2001. 

SANTAELLA, L. Corpo e comunicação: Sintoma da cultura. São Paulo: Paulus, 
2004. 

SANTAELLA, L. Cultura das mídias. Ed. rev. amp. São Paulo: Experimento, 1996. 

SANTAELLA, L. Linguagens líquidas na era da mobilidade. São Paulo: Paulus, 
2007. 

SANTAELLA, L. Por que as comunicações e as artes estão convergindo? São 
Paulo: Paulus, 2005. 

SANTAELLA, L. et al. Resumo do livro: Ontologia: Hermenêutica da facticidade, de 
Martin Heidegger. TransObjetO, São Paulo, 2015. Disponível em: 
<https://transobjeto.wordpress.com/textos/resumo-do-livro-ontologia-hermeneutica-
da-facticidade-de-martin-heidegger/>. Acesso em: 20 dez. 2019. 

SHEETS-JOHNSTONE, M. If the Body Is Part of Our Discourse, Why Not Let It Speak? 
Five Critical Perspectives. In: DEPRAZ, N; STEINBOCK, A. (Eds.). Surprise: An 
Emotion? Cham: Springer, 2018. p. 83-95. 



	 193 

SHEETS-JOHNSTONE, M. The Corporeal Turn: An Interdisciplinary Reader. 
Charlottesville: Imprint Academic, 2009. 

SHEETS-JOHNSTONE, M. The lived body. The Humanistic Psychologist, 
Washington, v. 48, n. 1, p. 28-53, 2020. 

SCHWARCZ, J. Ways of the illustrator: Visual communication in children's literature. 
Chicago: American Library Association, 1982. 

SCOTT, C. Artists’ books, altered books, and picturebooks. In: KÜMMERLING-
MEIBAUER, B. (Ed.). Picturebooks: Representation and narration. New 
York/London: Routledge, 2014. p. 37-52. 

SILVEIRA, P. A definição do livro-objeto. In: DERDYK, E. (Org.). Entre ser um e ser 
mil: O objeto livro e suas poéticas. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2013. p. 19-
33. 

SILVEIRA, P. A página violada: Da ternura à injúria na construção do livro de artista. 
2. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008a. 

SILVEIRA, P. As existências da narrativa no livro de artista. Tese (Doutorado em 
Artes Visuais) – Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul/UFRGS, Porto Alegre, 2008b. 

SILVEIRA, P. O livro de artista como assunto acadêmico. Estúdio, Lisboa, v. 3, n. 6, 
p. 273-277, dez. 2012. 

SIPE, L. Picturebooks as aesthetic objects. Literacy Teaching and Learning, Ohio, 
v. 6, n. 1, p. 23-42, 2001. 

SIPE, L. The art of the picturebook. In: WOLF, S. A. et al. (Eds.). Handbook of 
research on children’s and young adult literature. London/New York: Routledge, 
2011. p. 238-255. 

STERZI, E. A pele do poema: A dimensão tátil da poesia dita visual. In: FERREIRA, 
E. M. A. (Org.). Abordagens Intersemióticas: Artigos do I Congresso Nacional de 
Literatura e Intersemiose. Recife: UFPE, 2021. p. 83-107. 

VENEROSO, M. C. F. A visualidade da escrita: a aproximação entre imagem e texto 
nas artes do século XX. In: CASA NOVA, V.; ARBEX, M.; BARBOSA, M. V. (Orgs.). 
Interartes. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. p. 35-57. 

VENEROSO, M. C. F. Perspectivas do Livro de Artista: um relato. Pós, Belo Horizonte, 
v. 2, n. 3, p. 10-23, mai. 2012. 

WHALLEY, J. I. The development of illustrated texts and picture books. In: HUNT, P. 
(Ed.). International companion encyclopedia of children’s literature. 2nd. ed. 
London: Routledge, 2004. p. 318-327. 

YODA, M. Materials for a Picture Book and Expression – Using Several Picture Books 
by Katsumi Komagata as an Example –. Journal of the Graduate School. Human 
Sciences and Design, Human Life Science, Osaka, n. 26, p. 171-178, 2020. 


