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RESUMO 
 

 

A presente dissertação visa refletir sobre a margem que narra nas obras Sombra 

(2010), da sul-coreana Suzy Lee, e O cântico dos cânticos (1992), da brasileira 

Angela Lago. O objetivo dessa abordagem é contribuir com os estudos em teoria e 

crítica de literatura infantil e juvenil, apontando como as autoras ampliam o potencial 

interpretativo dos livros-imagem, em sua materialidade e visualidade, ao explorar o 

uso das margens do códex como estruturadoras de narrativas pictóricas. Além da 

teoria voltada para a crítica específica de literatura para crianças e jovens (Sarah 

Dowhower, Maria Nikolajeva, Sophie Van der Linden, Maria José Palo) e dos 

estudos do livro como forma de arte (Julio Plaza, Johanna Drucker, Maria do Carmo 

de Freitas Veneroso, Paulo Silveira), também são mobilizadas bibliografias sobre os 

conceitos de dialética da dobra (Michel Melot) e de limiar (Walter Benjamin, Jeanne 

Marie Gagnebin, Georges Didi-Huberman). Esta passagem da crítica literária para a 

filosofia artística acerca do objeto livro, culminando na interdisciplinaridade da 

literatura e crítica de arte, tem como meta re-apresentar e re-conhecer este 

fenômeno artístico, o livro-imagem, na potência de sua hibridez, ocupando espaço 

liminar entre os livros de artista e os livros infantis. 

 

Palavras-chave: Suzy Lee. Sombra. Angela Lago. O cântico dos cânticos. Livro-

imagem. Margens Narrativas. Livro de Artista. Livro Infantil. 
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ABSTRACT 
 

 

The present study aims to reflect about the narrative border in the works Shadow 

(2010), by the South Korean Suzy Lee, and O cântico dos cânticos (1992), by the 

Brazilian Angela Lago. Our main purpose is to contribute to studies on children’s 

literature’s theory and criticism, pointing out how the authors broaden up the 

interpretative potential for their picture-books, in its materiality and visuality, by 

exploring the use of the codex’s borders as structures for pictorial narratives. In 

addition to the theory focused on the specific critics of literature for children and 

young adults (Sarah Dowhower, Maria Nikolajeva, Sophie Van der Linden, Maria 

José Palo) and the studies on the book as an art form (Julio Plaza, Johanna Drucker, 

Maria do Carmo de Freitas Veneroso, Paulo Silveira), bibliographies on the concepts 

of the binding fold dialectics (Michel Melot) and the threshold (Walter Benjamin, 

Jeanne Marie Gagnebin, Georges Didi-Huberman) are also mobilized. This passage 

from literary criticism to the artistic philosophy about the book as an object, 

culminating in the interdisciplinarity of literature and art criticism, aims to re-present 

and re-know this artistic phenomenon, the picture-book, in the potential of its 

hybridity, occupying a threshold space between artist’s books and children’s books. 

 

Keywords: Suzy Lee. Shadow. Angela Lago. O cântico dos cânticos. Picture-book. 

Narrative Borders. Artist’s Book. Children’s Book. 
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INTRODUÇÃO 
 

Na contemporânea produção internacional em Literatura Infantil e Juvenil, os 

nomes da sul-coreana Suzy Lee (1974) e da brasileira Angela Lago (1945) são 

notórios pela exploração do objeto livro em sua materialidade visual. Essas book 

artists (artistas do livro) ganharam destaque no mercado editorial por re-conhecerem 

uma potencialidade sensível que é própria à constituição de suas obras, ou seja, ao 

levarem em conta tanto forma quanto conteúdo em seu fazer artístico. 

Em sintonia ao cada vez mais qualitativo trabalho com diferentes linguagens 

em títulos endereçados para crianças e jovens, Lee e Lago abordam com maestria 

os aspectos da simultaneidade e da hibridez associados à relação palavra-imagem, 

cara aos livros ilustrados. E elas vão além: ao explorarem a visualidade do códex 

como elemento constitutivo das narrativas impressas no miolo do livro, essas 

artífices re-apresentam, re-sugerem modos de ver e ler seus títulos. 

Quando colocam em relação de equilíbrio as significações possíveis advindas 

dos elementos físicos, concretos, do livro e das inscrições nas páginas internas 

desse objeto, Suzy Lee e Angela Lago propõem, dentro de suas particularidades, 

uma experiência de constante desvelar dos significantes que marcam presença na 

leitura de suas obras. Assim, suas narrativas se tornam espaços de co-presença 

sensível daquele que manuseia e olha o livro e das personagens que muito se 

assemelham ao que as críticas Maria José Palo e Maria Rosa D. Oliveira apontam 

como características das figuras encarnadas no clássico de Lewis Carroll: “Seres de 

papel que habitam o imaginário do livro e se transformam em lances vivos para 

outras formas de pensamento no instante mágico da leitura” (1986, p. 18). 

Em 1974, numa tentativa de especificar o termo livro ilustrado, o especialista 

dinamarquês Torben Gregersen fez as seguintes distinções: (a) livro demonstrativo – 

dicionário pictórico (sem narrativa); (b) narrativa pictórica – sem ou com 

pouquíssimas palavras; (c) livro ilustrado – textos verbal e visual igualmente 

presentes; e (d) livro com ilustração – o texto verbal existe de modo independente. 

Essas informações nos são fornecidas por Maria Nikolajeva no ensaio Livro 

ilustrado: palavras e imagens (2011, p. 20-21), em parceria com Carole Scott. 

Para a presente dissertação, optamos pela segunda tipologia de Gregersen: 

trata-se das narrativas pictóricas. Essas narrativas sem palavras, em pesquisas 

acadêmicas realizadas na área da Educação, são referenciadas pelo termo livro de 
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imagem; nas Artes Visuais, utiliza-se os termos livro de artista e/ou livro de imagens; 

já na área da Literatura, é comum o uso dos termos livro ilustrado sem palavras e, 

mais recentemente, silent books (livros silenciosos). 

Segundo David Lewis (2001, p. 28), os wordless picturebooks (livros 

ilustrados sem palavras) emergiram como variantes dos picturebooks (livros 

ilustrados) em 1970. Essas obras que não se utilizam de texto verbal, em primazia 

reduzido ao título, receberam seus primeiros estudos acadêmicos na área da 

Literatura Infantil e Juvenil com Patricia J. Cianciolo, em Picture books for children 

(1973), e John W. Stewig, em Children and literature (1980). A abordagem que 

esses pesquisadores efetuam sobre os livros sem palavras aponta um re-

posicionamento das imagens impressas em páginas à semelhança do trabalho com 

a palavra em obras tradicionalmente publicadas para jovens leitores, sem atentar 

para as especificidades próprias à materialidade do códex. 

Esse reconhecimento da linguagem visual, em sua operação potencial de 

estruturar narrativas nos livros infantis e juvenis, responde à “Era da Imagem”, 

iniciada nos anos 1960. Como resultado, encontramos nos estudos de Perry 

Nodelman, em Words about pictures (1988), e Jane Doonan, em Looking at pictures 

in picture books (1993), as primeiras abordagens que re-apresentam os wordless 

picturebooks em sua constituição essencialmente por imagens, anunciando a 

equivalente importância do design do livro na produção dos efeitos de sentido1. 

Por sua vez, o termo livro-imagem, tradução mais fiel ao termo inglês picture-

book, foi primeiramente defendido por Peter Hunt, em Crítica, teoria e literatura 

infantil (2010, p. 248) – publicado originalmente em 1991. O crítico britânico se 

refere a essa obra com imagens e sem palavras como o livro ilustrado “puro”. 

Cientes desses estudos, e tomando como base histórica os escritos 

referenciais de Nelly Novaes Coelho (1987) e de Sarah Dowhower (1997), podemos 

afirmar que as narrativas pictóricas, que aqui compreendemos como livros-imagem, 

começaram a aparecer nos séculos XVIII e XIX, tomando fôlego na Europa e 

Estados Unidos no século XX, entre as décadas de 1920 e 1930 – em sua operação 

diferenciada a partir de projetos de ensino que buscavam uma maior independência 

no aprendizado dos jovens leitores, bem como respondendo à imensa população 
																																																								
1 Barbara Bader, em American picturebooks from Noah’s Ark to the beast within (1976), fez um 
primeiro estudo acerca da importância do design na constituição híbrida do livro ilustrado para 
crianças e jovens, levando em consideração palavra, imagem e design – eixos estudados com 
profundidade pela artista e pesquisadora Aline Abreu, em O Texto Potencial no sistema ecológico do 
livro ilustrado infantil: palavra-imagem-design (2013). 
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adulta iletrada, que testemunhava a eclosão da linguagem cinematográfica. Após 

passar alguns anos ausentes no mercado, à intensa retomada do trabalho ideológico 

com a palavra no entre décadas de 1930 a 1950, os livros-imagem reaparecem com 

força na virada da década de 1960 para 1970, junto aos livros ilustrados, reagindo à 

presença das TVs nas residências e o crescente mercado dos quadrinhos como 

publicações para o público infantil e juvenil. O gênero literário ganhou espaço no 

mercado editorial ao longo das décadas de 1980 e 1990 à publicação de “coletâneas 

de livros sem palavras”, em resposta à evolução de maquinários e investimentos nas 

áreas do desenho gráfico e industrial, bem como à entrada massiva de artistas 

plásticos e book artists nesse segmento – migração essa iniciada já nos anos 1940. 

E que dissemina-se nas duas primeiras décadas do século XXI, em paralelo ao que 

se poderia chamar de “Era das Telas”. 

Em território nacional, os estudos acadêmicos que respondem à crescente 

produção operada entre palavra e imagem à década de 1980, no trabalho diferencial 

com a linguagem visual em livros publicados sob o selo de literatura para crianças e 

jovens, encontram nos escritos das já mencionadas Maria José Palo e Maria Rosa 

D. Oliveira, em Literatura infantil: voz de criança (1986), uma exemplar abordagem 

das linguagens em sua simultaneidade. Recentemente, nas áreas de Artes Visuais, 

Comunicação, Educação, Letras e Psicologia, veio firmando-se a pesquisa acerca 

dessa agora tradicional relação palavra-imagem nos livros ilustrados – como é o 

caso de Encurtando o caminho entre texto e imagem (2006), de Luís H. Camargo, e 

Imagens & enigmas na literatura para crianças (2008), de Pedro L. C. Sagae. 

Na especificidade do livro-imagem como objeto de estudo, encontramos 

reflexões recorrentes sobre as possibilidades de introdução das crianças a um 

letramento visual – termo que se distingue do alfabetismo visual universal, defendido 

por Donis A. Dondis (2007). Mesmo nas Artes Visuais, a pesquisa acadêmica 

encontra sua “palavra-chave” na formação de leitores potenciais em escolas 

primárias ao abordar essas obras, constituídas em linguagem visual, como etapa 

preparatória para a entrada na linguagem verbal – é o caso de Livro de imagem: 

possibilidades de leitura estética (2005), de Tânia S. Mathias; Livros de imagem: três 

artistas narram seus processos de criação (2010), de Hannah T. Araújo; e Livro-

imagem: o trabalho realizado em uma sala de aula de educação infantil (2015), de 

Renata Bozola. 
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No entanto, esses estudos baseados numa abordagem linear, à luz do verbal, 

com o livro-imagem não dão conta do trabalho sensível e lúdico realizado por book 

artists como Suzy Lee e Angela Lago. No caso específico dessas duas artífices do 

livro, que aqui nos interessa, além da articulação primorosa com a linguagem visual, 

a operação de estruturar narrativas pictóricas utiliza-se de um recurso próprio à 

materialidade do códex: as margens – tanto a dobra (a margem central, destacada 

por Lee) quanto o entre-páginas2 (as margens laterais, que Lago amplia). 

A máxima exploração desse recurso, nos diferentes modos de trabalhar com 

a superfície bidimensional da página dupla, nos contrapontos próprios à progressão 

visual pelo virar de páginas e na co-presença das terceira e quarta dimensões da 

imagem, encontra em Suzy Lee, book artist nascida em Seul, a produção de uma 

trilogia de livros-imagem que utiliza a margem central do livro como espaço divisório 

entre real vs. imaginário de uma garotinha em sua relação lúdica com o mundo – 

composta por Espelho (2009), Onda (2008)3 e Sombra (2010). Esse último, um dos 

títulos a compor nosso corpus, recebeu o prêmio de Best Illustrated Children's Books 

2010 pelo The New York Times. Ultrapassando “limitações” que apontam acerca das 

narrativas sem palavras, a artista sul-coreana enfatiza a materialidade como 

elemento de um narrar no códex. Além do abrir e folhear distintos, a obra se 

estrutura ao fazer uso de elementos visuais próprios à dobra da encadernação, bem 

como ao estabelecer uma relação direta das inscrições pictóricas nas páginas 

duplas e seu constante re-significar na passagem pelo entre-páginas, levantando 

questões quanto à sua sucessividade, à sua progressão, no seu manusear. 

No caso da brasileira Angela Lago, selecionamos como título a completar 

nosso corpus o livro-imagem O cântico dos cânticos (1992)4 – primeira obra da 

artista mineira a receber o prêmio Hour-Concours Melhor Livro de Imagem pela 

Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Com duas capas que 

propiciam entradas diversas à narrativa pictórica, questionando seus começos e fins 

possíveis, a releitura que a book artist faz para o texto bíblico é metaficcional em sua 

essência, ao expor visualmente folhas ficcionais sendo viradas tridimensionalmente 

na superfície bidimensional das páginas abertas. Além disso, o trabalho de 

																																																								
2 Barbara Bader (1976) realiza uma abordagem pioneira ao reconhecer o espaço da página dupla e o 
“drama da virada de página” como características distintivas do livro ilustrado para crianças e jovens 
(ABREU, 2013, p. 14; SALISBURY e STYLES, 2013, p. 50). 
3 Reeditado em 2017 pela Companhia das Letrinhas. 
4 Reeditado em 2013 pela Cosac Naify – edição esta que conta com pequenas alterações nas capas 
e páginas iniciais, não sendo estudada no presente trabalho. Em 2017, a obra se encontra em 
processo de reedição pelas Edições Sesc São Paulo. 
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descentralidade com a linguagem visual, sugerindo um manuseio diferenciado, na 

sequência de pranchas inspiradas em M. C. Escher e William Morris, inscreve uma 

temporalidade espacial em cada página dupla, criando graus de complexidade pelo 

folhear, ação que além de lúdica se torna narrativa, a partir das entradas por alguma 

dessas capas. 

A maioria dos livros-imagem, ainda que produzidos com texto visual, segue 

uma linearidade própria ao texto verbal e à maioria dos livros ilustrados, ou seja, 

onde a leitura de espaços e tempos ecoa uma sequência previsível ao tradicional 

folhear: abrir de capa e passar de páginas em movimento da direita para a 

esquerda. A narrativa pictórica acontece num mostrar próprio à utilização do espaço 

bidimensional na página dupla, onde o percurso do olhar segue uma ocidental 

varredura de informações, no caso, visuais da esquerda para a direita, de cima para 

baixo. Tudo seguindo linhas de interpretação oferecidas pelo título em palavras na 

capa, que, segundo Nikolajeva (2005, p. 224), é apontada como “entrada” do livro. 

Ainda que outros artífices do livro tenham marcado história com obras que 

estimulam jovens leitores a compreender os jogos lúdicos de composição com 

papéis, recortes, dobraduras no espaço entre-capas, enaltecendo uma experiência 

corporal e visual com o suporte, a narrativa em suas páginas acaba funcionando 

mais como complemento de significação ao que o livro propõe em seu mostrar. 

Suzy Lee e Angela Lago subvertem esse modo de ver e ler. Por isso, ao 

manusear suas obras, que compõem nosso corpus, entendemos como necessária 

uma investigação que aborde a maneira particular com a qual essas book artists 

arquitetam seus livros. Consideramos que esse diferencial em ambas, cada uma à 

sua maneira, de explorar as margens em seus livros, denunciando a materialidade 

do códex como estrutura significante na constituição de narrativas, faz nascer dessa 

matriz um livro-imagem esteticamente potente, conforme será discutido ao longo de 

nosso texto dissertativo.  

Diante de Sombra (2010) e O cântico dos cânticos (1992), levantamos as 

seguintes questões como problemática guia para nossa investigação no presente 

estudo crítico: de que maneiras a exploração das margens do objeto livro contribui 

para a ampliação da leitura interpretativa das obras de Suzy Lee e de Angela Lago? 

Quais os efeitos estéticos e narrativos que o uso inovador desse recurso material e 

visual traz aos livros-imagem dessas book artists? 
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Nossa hipótese de pesquisa aponta para a maneira singular com a qual Lee e 

Lago re-funcionalizam as margens do livro-imagem, criando uma sequência de 

descontínuos no contínuo do códex, enquanto estruturam narrativas pictóricas, 

acrescentando níveis poéticos à visualidade do livro. Logo, ao explorarem não 

apenas a linearidade que é própria ao suporte, ao livro, mas considerando 

simultaneamente sua espacialidade, suas inscrições em superfície, no entre-

páginas, essas artistas re-localizam suas obras: em íntima semelhança aos livros de 

artista, resultando em livros infantis de alta qualidade. 

Para além de um estudo que se limite ao espaço bidimensional da página 

dupla, propomos uma investigação que contemple também a materialidade visual do 

livro-imagem como um todo: desde sua capa ao miolo, levando em conta a 

tridimensionalidade presente no entre-páginas. Esses efeitos, que surgem de um 

mostrar a narrativa pelo virar (que desdobra-se em um girar) da página, estimulam e 

provocam novos hábitos de ver e ler as imagens, lançando aquele diante do códex 

em um espaço de jogo – lúdico e imaginário – literário. 

No caso específico dos livros-imagem que compõem nosso corpus, onde 

forma e conteúdo sem palavras estimulam significações em caráter de 

simultaneidade, a experiência de leitura demanda levar em consideração tanto a 

materialidade tátil do códex quanto a materialidade visual inscrita em toda a 

superfície do livro – capas, dobra e páginas. Mais ainda, quando as book artists 

estruturam intimamente os significantes da narrativa pictórica ao significante dos 

espaços do códex, também compreendidos pela crítica Sophie Van der Linden 

(2011, p. 64-87) como a página dupla e o movimento de uma página à outra, é 

possível alcançarmos o que o historiador da arte Michel Melot (2012, p. 45-61) 

conceitua sobre o que pensa a dobra do livro. 

Partindo dessa premissa, nosso objetivo central é estudar a utilização 

inovadora das margens narrativas nos livros-imagem Sombra (2010) e O cântico dos 

cânticos (1992). Ao mapear a presença significante desse recurso na constituição do 

códex, propomo-nos a analisar criticamente a exploração que Suzy Lee e Angela 

Lago fazem do mesmo – quando as book artists trazem à tona a máxima 

potencialidade dessa articulação de linguagens no estruturar de suas narrativas. 

Logo, propomos como foco metodológico de nossa reflexão analisar o papel múltiplo 

dessas margens na superfície de composição do objeto livro – que se estende para 

o artístico da narrativa pictórica e dessa para o literário. 
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Uma vez que essas obras são constituídas a partir de contrapontos visuais, 

sua leitura demanda uma abordagem cognitiva que desvie de um pensamento 

“histórico”, ou seja, de uma linearidade própria à linguagem verbal – com começo, 

meio e fim. Compostos por uma série de pranchas que, individualmente, poderiam 

compor uma galeria de artes plásticas, os livros-imagem aqui estudados propõem 

uma investida outra: partir de um pensar em superfície. 

A essência do que compreendemos como pensamento em superfície 

encontra no filósofo Vilém Flusser a seguinte explanação: 

 
[...] Podemos abarcar a totalidade da pintura num lance de olhar e então 
analisá-la [...] (E é assim que acontece, em geral.) De fato, esse método 
duplo de ler os quadros, essa síntese seguida de análise (um processo que 
pode ser repetido inúmeras vezes no curso de uma única leitura) é o que 
caracteriza a leitura de quadros. O que significa que a diferença entre ler 
linhas escritas e ler uma pintura é a seguinte: precisamos seguir o texto se 
quisermos captar sua mensagem, enquanto na pintura podemos apreender 
a mensagem primeiro e depois tentar decompô-la. Essa é, então, a 
diferença entre a linha de uma só dimensão e a superfície de duas 
dimensões: uma almeja chegar a algum lugar e a outra já está lá, mas pode 
mostrar como chegou lá. (2007, p. 105) 
 

Nessa perspectiva, uma vez que o movimento da dobra do livro propõe 

sucessões e sobreposições de superfícies múltiplas, ficar diante das páginas duplas 

de Sombra (2010) e O cântico dos cânticos (1992), à experiência do seu virar de 

páginas complexo e híbrido, podemos refletir sobre essa leitura na superfície de uma 

pintura re-significada em uma sequência de pinturas (as pranchas), na produção de 

um continuum que é interrompido pela materialidade do suporte (o objeto livro). E 

em se tratando de livros publicados para jovens leitores, à especificidade dos livros-

imagem produzidos por book artists, cuja mensagem artística se faz na interação do 

códex como forma significante e de imagens pictóricas, em significantes visuais, 

estimulando sensivelmente o olhar, encontramos em Maria José Palo a seguinte 

reflexão:  

 
A tarefa do artista ilustrador é saber como combinar as leis da ação para 
produzir um universo de sentidos de ressonância sensível, líquida e fluente. 
Pelos sentidos, recebemos, continuamente, perceptos que, tão logo fluam, 
são imediatamente colhidos pelas redes dos esquemas interpretativos que 
temos em nossa mente, à disposição dos julgamentos. Por meio destes 
julgamentos, identificamos e reconhecemos o estímulo percebido que se 
chama imagem: onde quer que coloquemos o olhar, este estará impregnado 
de tempos de sentido aguardados em seu tempo. Função do olhar 
perceptivo. (2012, p. 192-193). 
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Pensar fora do habitual sobre esse olhar perceptivo é proposta latente nos 

títulos de Suzy Lee e de Angela Lago no campo da literatura para crianças e jovens. 

Ao colocarem o livro-imagem sob um refletor distinto ao da percepção habitual, 

quando tornam significante visual também a materialidade do códex, e essa última 

interfere na significação da narrativa pictórica inscrita ao longo das páginas, as book 

artists estabelecem um campo de associações. É nesse espaço, tornado presente 

pelo virar de páginas, que testemunhamos o interromper do contínuo do livro, o 

quebrar das regras do jogo – próprias à linearidade do suporte –, onde novas 

possibilidades de leitura irrompem à singularização que cada prancha em sua 

relação com a anterior e/ou posterior. 

Ao pensar uma dialética da dobra, Michel Melot (2012) defende um 

controverter de temporalidades na espacialidade do códex, onde as margens central 

e laterais desse objeto são articuladas simultaneamente, como estruturas de uma 

visualidade que aponta para uma leitura não apenas linear, ou seja, estimulando um 

pensar a “descontinuidade na continuidade e o contínuo no descontínuo” (MELOT, 

2012, p. 51) inscritos e mostrados no livro como um todo. As obras que compõem 

nosso corpus se estruturam à semelhança da dialética da dobra, no operar de 

descontínuos espaciais que interrompem contínuos na progressão do virar de 

páginas. 

Encontramos no conceito de limiar, defendido pelo crítico literário e filósofo 

Walter Benjamin (2009), um lugar de compreensão para essas experiências de 

passagem, de transição por soleiras entre páginas duplas, viradas de página e 

entre-páginas. Sendo assim, nossa proposição trata de um pensamento onde a 

leitura acontece na linearidade do objeto livro concomitantemente à superfície de 

suas páginas, tendo os livros-imagem de Suzy Lee e de Angela Lago sua 

constituição a partir das margens operadas em simultaneidade, na transição do 

bidimensional para o tridimensional, podendo atingir uma quarta dimensão espacial. 

Em complemento às reflexões benjaminianas sobre essas durações simultâneas, 

ancoradas no espaço e no tempo da imagem e de sua sequência no códex, 

dialogamos com Jeanne Marie Gagnebin (2014), ao aprofundar um pensamento 

sobre essas experiências liminares, e com Georges Didi-Huberman (2010; 2015; 

2017), ao refletir sobre um simultâneo estar diante e estar dentro da imagem. 

Nossa compreensão da figura que vê e lê esses livros-imagem, na 

simultaneidade de seu presente como página dupla e de sua progressão como 
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entre-páginas, encontra no termo olhante, de Didi-Huberman (2010), sua 

significação mais apropriada. O olhante é um ser que vive o agora da dupla distância 

propiciada pela aura benjaminiana – experiência do espaçamento tramado entre a 

obra de arte e aquele que à olha e é, simultaneamente, por ela olhado. 

A fim de explorar com mais vagar e aprofundamento os eixos aqui 

introduzidos, a dissertação está composta por três capítulos: 

No primeiro capítulo, apresentamos um breve panorama histórico e crítico da 

presença de book artists na produção para crianças e jovens ao longo do século XX, 

dando ênfase ao trabalho diferencial que esses artífices realizaram com as margens 

do objeto livro, dialogando com reflexões que re-pensam o códex como forma e 

conteúdo de uma mensagem artística. Na sequência, realizamos uma apresentação 

individual de Suzy Lee e de Angela Lago, nas particularidades que cada uma propõe 

em seu fazer artístico. 

No segundo capítulo, propomo-nos refletir sobre as margens do livro à luz dos 

movimentos de girar, abrir e folhear esse objeto, a partir de Vilém Flusser (2010), em 

diálogo direto com os conceitos de dialética da dobra, de Michel Melot (2012), e 

limiar, de Walter Benjamin (2009), na articulação de contrapontos visuais e espaço-

temporais dos limiares de re-significação próprios à dobra e ao entre-páginas do 

códex. 

No terceiro capítulo, realizamos uma análise crítica, em primeiro momento 

individual, das obras Sombra (2010) e O cântico dos cânticos (1992), nas leituras 

linear e circular que cada livro promove em seu articular de margens que narram; em 

seguida, complementamos com uma reflexão crítica sobre como Suzy Lee e Angela 

Lago estruturam suas narrativas pictóricas descontínuas pela operação distinta e re-

funcionalizadora com as margens do códex, confrontando-as naquilo que lhes é 

comum e no que as diferencia. 

Para além de uma tradicional busca aos significados que respondam a 

perguntas como “Quem?”, “Como?”, “Onde?” e “Quando?”, propomos seguir os 

indícios gravados em significantes visuais abertos à eterna re-significação, 

possibilitando assim uma experiência outra com o objeto livro-imagem. Operar com 

a forma significante do códex em simultaneidade aos significantes inscritos em cada 

página dupla, bem como no entre-páginas, atualiza e potencializa a experiência 

cognitiva e estética do olhante diante de uma obra produzida por um artista do livro, 

e das artes plásticas, publicada sob o selo da Literatura Infantil e Juvenil. 
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Manter o espírito infantil vivo na sua vida 

significa manter uma curiosidade pelo 

conhecimento, a alegria de entender, a 

vontade de comunicar. 

(Bruno Munari) 
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1 O LIVRO ENQUANTO OBJETO NA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 
 

Uma vez que as obras de Suzy Lee e Angela Lago, que compõem nosso 

corpus, colocam o livro-imagem no limiar entre livros de artista e livros infantis, 

objetivamos no presente capítulo formular um breve panorama histórico realizando, 

no primeiro momento, um levantamento crítico de alguns dos principais book artists, 

nacionais e internacionais, que produziram obras referenciais em sua articulação 

com as margens e a materialidade visual do códex, no campo da Literatura Infantil e 

Juvenil entre os séculos XX e XXI, em diálogo com reflexões que se debruçam sobre 

o livro como objeto artístico. Em seguida, apresentaremos Suzy Lee e a produção 

singular, visual e tátil, que ela opera ludicamente com a dobra do códex, ação que 

resultou em uma nova abordagem, a nível internacional, com os livros-imagem – em 

sua potencialidade material de criar jogos de significação diante do olhar. Depois, 

iremos introduzir Angela Lago e seu trabalho diferencial realizado desde 1980 na 

produção de livros para crianças e jovens, dando atenção especial às obras que 

exploram a virada de página e as possibilidades de leitura pela visualidade, que 

demandam um manuseio particular com o códex por parte do olhante. 

 

1.1 Re-pensar o objeto livro 
 

O livro […] contribuiu […] para a interrelação do artista consigo mesmo, com 
o seu ambiente: ecológico, informativo e sobretudo em relação ao seu 
trabalho como semiose, como gestualidade artística. 

Julio Plaza, 1982b. 
 

Há mais de três décadas, pensar sobre essa re-interpretação do livro como 

objeto de arte encontrava lugar nas palavras de Julio Plaza, quando o artista e 

semioticista expunha: “o objeto artístico apresenta-se hoje transformado, tornando 

difícil a delimitação de sua artisticidade pelas rupturas nas coordenadas usuais de 

identificação da arte” (1982a, s.n.). Rupturas essas iniciadas já na virada dos 

séculos XIX para XX, ao boom visual detonado pelo advento da fotografia como 

linguagem e, consequentemente, do cinema como re-operador das imagens em sua 

relação com o olhar humano. 

No caso do livro, em específico, apesar de produções significativas 

envolvendo as ilustrações de artistas plásticos nas obras de nomes de peso na 

literatura – como é o caso de “Le Corbeau, de Edgar Allan Poe, traduzido por 
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Stéphane Mallarmé e ilustrado por Édouard Manet”, assim como o “Fausto de 

Goethe e Delacroix” (VENEROSO, 2012, p. 86)5 –, foi no entre décadas de 1910 e 

1920 que registramos a produção daquele apontado como o primeiro livro-objeto6, 

intitulado Les mots en liberté futuristes, do poeta Filippo Tommaso Marinetti. 

Ao operar plasticamente com inscrições verbais, em circularidades 

descontínuas, bem como denunciar visualmente o manuseio do livro ao olhante – a 

partir da extensão promovida pelo desdobrar das margens laterais do livro, num 

desvelar de contínuos que extrapolam os limites da página –, Marinetti produz um 

objeto artístico distinto daquele tradicionalmente compreendido como livro de poesia. 

No entanto, sua obra também não encontra lugar numa definição como livro de arte. 

Re-posicionando seu lugar como artífice, o poeta egípcio e um dos fundadores do 

movimento futurista inova com sua obra: não se trata apenas de um livro de poesia, 

ou de arte, ou de ilustrações, ou de dobraduras. Trata-se de um livro sobre o livro e 

suas múltiplas possibilidades de significação. Na esteira desse posicionamento, 

onde o livro toma lugar como obra de arte, Julio Plaza afirma que “o que interessa 

ao artista não é fazer arte, mas discutir sobre arte” (1982b, s.n.). 

Nesse mesmo período, à febre editorial dos livros infantis com ilustração, 

pelos quais “artistas e crianças se entenderam, passando por cima dos pedagogos” 

(BENJAMIN, 2002, p. 58), registramos o lançamento de The slant book (1910), 

escrito e ilustrado pelo norte-americano Peter Newell – publicado no Brasil pela 

Cosac Naify como O livro inclinado (2008). Operando um re-formatar do códex, 

deixando o mesmo inclinado para baixo, na união exata das páginas à esquerda e à 

direita pela margem central, o artista propõe uma nova experiência do olhante com 

esse objeto ao re-significar também as linguagens verbal e visual em eco ao formato 

inclinado. Uma série de imprevistos é desencadeada pelo estímulo visual 

proveniente da forma do livro, que direciona o olhar para o virar de páginas no ponto 

de suspensão da leitura espacial. Aqui presenciamos uma experimentação do códex 

como um brinquedo, que reage ao manuseio, ao folhear, na apreensão dos signos 

verbal e visual em diálogo direto à forma na qual se encontram inscritos. 

																																																								
5  No entre décadas de 1920 e 1930, em território brasileiro, apontamos como expressivas as 
colaborações que a artista plástica Tarsila do Amaral fez com autores como Blaise Cendrars, em 
Feuilles de Route, e Oswald de Andrade, em Pau Brasil (VENEROSO, 2012, p. 87). 
6 Segundo Johanna Drucker (1997, p. 94), o livro-objeto é aquele que funciona como um objeto 
artístico, como uma única unidade, não apenas como receptáculo para uma complexa articulação de 
elementos verbais e/ou visuais interligados. 
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O período entre 1920 e 1930 é marcado por acontecimentos históricos 

próprios à modernidade, como o estabelecimento da fotografia e do cinema como 

mídias cada vez mais comuns no campo visual de uma população global, em sua 

maioria, iletrada por condições sociais precárias. Nesse contexto, testemunhamos 

os trabalhos visuais de artistas gráficos como o alemão Otto Nückel, os norte-

americanos Lynd Ward e Milt Gross (DOWHOWER, 1997), bem como a russa 

Nathalie Parain (COELHO, 1987). 

O fortalecimento de uma exploração da linguagem visual impressa, em sua 

semelhança à leitura da linguagem verbal, ganha ainda mais notoriedade quando 

Otto Nückel produz livros em narrativa pictórica para jovens adultos. Foi publicando 

Schicksal: eine geschichte in bildern7 (1926) que o também cartunista ganhou voz 

entre artistas que exploravam a visualidade na materialidade do códex. Seu livro, 

composto por 211 imagens emolduradas nos espaços vazios das páginas internas, 

sem qualquer uso de palavras, narra a história de uma mulher pobre na Alemanha 

do início do século XX, passando por diversas dificuldades para sobreviver. Com 

seu trabalho, Nückel modifica a experiência de olhantes iletrados com o objeto livro, 

cujos efeitos de significação ecoavam a sequência pictórica do cinema, além de 

emitir uma mensagem visual crítica à realidade vivida. 

Na mesma linha para jovens adultos, o operar esse espaço das páginas do 

livro como frames de cinema é consagrado pelo trabalho de Lynd Ward e Milt Gross 

às publicações de God’s Man: a novel in woodcut8 (1929) e He done her wrong: the 

great American novel and not a word in it-no music too9 (1930), respectivamente. 

Enquanto o primeiro aponta para o folhear das páginas do livro como uma sequência 

de frames emoldurados, figurando ações intensas em zoom in e zoom out, à 

semelhança dos usos da câmera no cinema e do movimento próprio aos flipbooks, a 

partir de imagens sombrias em xilogravura; o segundo re-significa o uso da página 

dupla ao criar ações justapostas, presentificando o uso da margem central do livro 

como linha divisória de espaços, o que dá liberdade de, na oposição desses 

espaços, utilizar ou não molduras nas páginas, figurando personagens cômicos – à 

semelhança de Chaplin – em cartuns inscritos em bico de pena e tinta nanquim. 

																																																								
7 Título que poderia ser traduzido como Destino: uma história em imagens. 
8 Título que poderia ser traduzido como Homem de Deus: uma novela em xilogravura. 
9 Título que poderia ser traduzido como Ele fez mal à ela: uma grande novela americana e nem uma 
única palavra nela-tampouco música. 
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Ao passo que Ward e Gross se tornam precursores do gênero graphic novel 

nos Estados Unidos, Nathalie Parain se alia ao movimento Escola Nova, na França, 

liderado pelo educador Paul Faucher (COELHO, 1987, p. 135-137), para contribuir 

com a produção de livros didáticos que estimulassem os sentidos da criança em 

fase de alfabetização. O trabalho da russa foi brilhante à época por estimular visual 

e corporalmente os olhantes que ficassem diante de suas obras: verdadeiras peças 

de um jogo lúdico. Ao publicar Je fais mes masques10 (1931) e Je découpe11 (1931), 

pela coleção Albums du Père Castor, Parain transforma a experiência da criança 

com o objeto livro – tanto pelas cores intensas que dominam capas e páginas 

internas, quanto pelo toque do papel mais grosso, apto para ser recortado e 

transformado em máscaras de figuras culturais distintas ou figuras propícias a 

formar pequenos teatros de papel. Aqui o livro suspende o estímulo de uma 

narrativa na progressão das páginas e propõe que esse jovem olhante encarne 

dramaturgicamente as personagens possíveis, ou narradores, da narrativa em devir. 

Cabe registrar que a função do artista gráfico ganha destaque porque: 

 
Nos anos 1920, a educação e a propaganda eram duas missões artísticas 
de extrema importância. Grandes segmentos da população [...] eram 
iletrados ou semianalfabetos; era essencial que a arte fosse compreensível 
para as massas, e por essa razão ela era primariamente visual. 
(NIKOLAJEVA, 2016, s.n., tradução nossa)12 
 

O ano de 1932, nos Estados Unidos, marca uma publicação referencial da 

artista plástica Ruth Carroll no campo da literatura para crianças e jovens. Com a 

primeira edição de What Whiskers did13, a também editora nova-iorquina propõe 

uma narrativa pictórica extremamente lúdica do passeio entre uma garotinha e seu 

cachorro. O diferencial marcante fica por conta dos re-usos que Carroll opera com a 

página dupla de seu livro, inscrito a partir de figurações a lápis em preto e branco. 

Ao passo que em algumas páginas duplas há a operação desses dois espaços, 

emoldurados e separados pela margem central do códex, como ações em 

sequência, simultaneamente há em outras páginas duplas uma suspensão dessa 

significação inerente à dobra no mostrar de um único frame emoldurado, expondo 

uma cena de movimentação significativa no desenvolvimento da narrativa. Mais que 

																																																								
10 Título que poderia ser traduzido como Eu faço minhas máscaras. 
11 Título que poderia ser traduzido como Eu recorto. 
12 No original: “In the 1920s education and propaganda were the two extremely important missions of 
art. Large segments of the [...] population were illiterate of half-literate; it was essential that art should 
be comprehensible for the masses, and for that reason it was primarily visual”. 
13 Título que poderia ser traduzido como O que Whiskers fez. 
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isso, Carroll ainda desautomatiza a experiência com o livro ao sugerir algumas 

movimentações, na prancha única que toma a página dupla, indo em direção 

contrária à linearidade ocidental: como quando Whiskers sai correndo da direita para 

a esquerda, de cima para baixo, em sua perseguição a um coelho indiciado por 

pegadas que atravessam a moldura da imagem, sumindo na margem lateral da 

página, na extremidade inferior esquerda – indo contra o habitual virar de páginas. 

No entanto, a obra de Carroll é um dos últimos registros que se tem até a 

retomada da exploração artística com os livros entre 1940 e 1950, ficando o espaço 

de quase uma década onde se deixa de trabalhar em primazia com a materialidade 

visual do livro para crianças e jovens. A esse respeito, Maria Nikolajeva reflete: 

 
Por volta do início da década de 1930, o analfabetismo [...] havia sido 
vencido. As novas formas visuais de arte se tornaram ultrapassadas. O 
papel educacional e informacional da pintura, escultura e arquitetura, bem 
como do cinema e dos cartazes políticos, tornaram-se subitamente 
supérfluos. A função da literatura infantil também mudou: a partir daí o 
aspecto verbal começou a dominar a literatura para jovens. Focada agora 
no conteúdo, no enredo e – mais importante – na mensagem e valores 
ideológicos. [...] A literatura infantil dos anos 1930 e posterior era ela mesma 
abundante (e isto se dava em consequência às circunstâncias sociais). [...] 
Em meados dessa década, esses livros infantis predominantemente verbais 
tomaram lugar dos livros ilustrados precedentes e ocuparam firmemente 
uma posição central na literatura infantil [...] As ilustrações se tornaram algo 
puramente decorativo e subordinado ao texto. (2016, s.n., tradução nossa)14 
 

Registramos o fortalecimento de uma leitura didática, com livros que, 

“destinados às tarefas escolares, pertenciam predominantemente à área da 

informação (palavra essa que se vai tornar mágica para a sociedade de consumo, 

que se expande aceleradamente)” (COELHO, 2000, p. 128; 2010, p. 272). Porém na 

década de 1940 instala-se uma verdadeira crise da leitura, reflexo forte de uma 

sociedade que necessitava de acesso às imagens novamente, que buscava uma 

fonte de imaginário para além dos signos verbais – que clamava por um retorno dos 

signos visuais, da exploração de suas potencialidades materiais e lúdicas. 

A reação a essa demanda humana, em seu desejo de fabular, irrompeu 

quando o artista e designer italiano Bruno Munari surge como grande nome na 

																																																								
14 No original: “By the early 1930s, illiteracy [...] had been defeated. The new visual forms of art 
became outdated. The educational and propaganda role of painting, sculpture and architecture, as 
well as of cinema and political posters, was suddenly superfluous. The function of children’s literature 
also changed: from now on the verbal aspect started to dominate literature for the young. It focused on 
the contents, the plot and – most importante – the message and ideological values. [...] Children’s 
literature of the 1930s and later was in itself abundant (and this was in turn the consequence of social 
circumstances). […] By the middle of the 1930s, these predominantly verbal children’s books take 
place earlier picturebooks and occupy firmly the central position in children’s literature [...] The 
illustrations have become something purely decorative and subordinative to the text”. 
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metamorfose de significação aos usos da materialidade no objeto livro. Com mais de 

40 títulos destinados aos jovens olhantes, sendo também um dos maiores 

contribuintes aos estudos das artes visuais no século XX, na especificidade dos 

trabalhos envolvendo o códex, Munari inscreveu seu pensar artístico nas formas e 

conteúdos de livros que passam pelos mais distintos temas categorizados no campo 

da Literatura Infantil e Juvenil: no explorar da diagramação das páginas ao passar 

conhecimentos geográficos em Mondo aria acqua terra15 (1940); no trabalho plástico 

com os efeitos de sentido inerentes às letras do alfabeto em Abecedario di Munari16 

(1942); no trabalho com as abas reveladoras como extensões físicas das páginas 

em Il prestigiatore verde17 (1945); bem como na figuração de um gato preto em 

fundo branco reagindo ao passar de páginas do livro em Meo il gatto matto18 (1948). 

Sobre essa multiplicidade de explorações que o book artist italiano operou 

com a materialidade do códex para crianças e jovens, Amir B. Câdor declara: 

 
Os Pré-Livros de Munari, feitos para crianças que ainda não foram 
alfabetizadas, estimulam os sentidos, convidam ao toque de sua superfície 
lisa ou áspera, macia ou dura. A capa e a contracapa são idênticas, uma 
aparece invertida em relação a outra, de modo que a criança não fique 
constrangida de pegar o livro de maneira errada, podendo iniciar a leitura 
por qualquer lado. (2012, p. 60) 
 

Fosse na proposta múltipla das capas, no re-direcionamento do passar das 

páginas, nos efeitos bi e tridimensionais impressos em simultaneidade às superfícies 

do objeto, Munari marcou uma época que clamava por essas descobertas, que 

necessitava desse trabalho lúdico, desse jogo de re-significação que torna presente 

a leitura do livro. Numa época de eclosão dos primeiros desenhos animados 

transmitidos pela tela da TV – novo maquinário de imagens técnicas diante do olhar 

humano, que ia se inserindo em suas casas –, ficar diante de um livro como Nella 

notte buia (1956) – publicado no Brasil pela Cosac Naify como Na noite escura 

(2008) – é atualizar as premissas do que se compreendia até ali como livro infantil. 

No caso exemplar de Nella notte buia, Munari constitui um códex no impulso 

de explorar materialmente as folhas, técnicas e mostragens de uma escuridão 

intrínseca à noite. Desde o papel kraft ao papel de seda, das páginas transparentes 

																																																								
15 Título que poderia ser traduzido como Mundo de ar, água e terra. 
16 Título que poderia ser traduzido como Abecedário de Munari. 
17 Título que poderia ser traduzido como O mago verde. 
18 Título que poderia ser traduzido como Meo, o gato louco.	
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àquelas com recortes ao centro de sua superfície19, o todo do livro é um constante 

mostrar no folhear das situações e sensações de ambientes na penumbra. Ao 

publicar livros em construção, expostos para que os olhantes efetuem suas 

significações possíveis no ato de manusear esse objeto, à semelhança de uma boîte 

surréaliste, o book artist italiano propõe uma experiência outra com o códex, uma 

vez que esse olhante será testemunha do mostrar do papel (em sua gramatura, 

texturas), das cores (mescladas, espacializadas), dos recortes (atravessamentos no 

entre-páginas, nas extremidades internas e/ou externas da folha), da encadernação 

e das margens. 

Em consonância, a discussão que os artistas do livro desenvolvem ao longo 

do século XX ganha maior expressão internacional no entre décadas de 1950 e 

1980. A exploração do objeto livro em sua visualidade, sua gestualidade, sua 

tactilidade, sua multiplicidade, sua intermidialidade é encarnada na criação de 

infinitos dentro de objetos finitos – os próprios livros. O trabalho com a 

simultaneidade de linguagens – sonora, visual, verbal, corporal – impressas desde a 

capa do livro, ecoando em latência pelas páginas de legibilidade espacial, encontra 

nas produções de artistas da visualidade suas obras exemplares. No Brasil, 

destacamos o trabalho desenvolvido pelos poetas do movimento concretista – os 

irmãos Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pignatari –, bem como do artista 

Wlademir Dias Pino, com o seu “poema-processo” (VENEROSO, 2012, p. 88), à 

década de 1950, por explorarem textos verbivocovisuais atrelados ao toque do livro, 

à sua materialidade – a folha de papel, em seus recortes, dobraduras, recuos. 

À exploração múltipla do objeto livro como suporte, Julio Plaza comenta: 

 
Se os livros são objetos de linguagem, também são matrizes de 
sensibilidade. O fazer-construir-processar-transformar e criar livros implica 
em determinar relações com outros códigos e sobretudo apela para uma 
leitura cinestésica com o leitor. (1982a, s.n.) 
 

Essa leitura cinestésica, corpo a corpo, que movimenta, é uma característica 

basilar para a nossa compreensão sobre o recurso das margens do objeto livro – 

reflexão que aprofundaremos no próximo capítulo. Quanto à exploração do papel do 

códex em sua materialidade visual, apontamos ainda como exemplo o livro sem 

																																																								
19 À semelhança dos furos, que acompanham todo o passar de páginas, realizados pelo americano 
Peter Newell em The hole book (1908) e The rocket book (1912) – esse último publicado no Brasil 
pela Cosac Naify como O livro do foguete (2008). 
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imagens e palavras It looks like snow20 (1957), de Remy Charlip. O artista norte-

americano se utiliza do papel branco que constitui o miolo do livro para sugerir, na 

progressão do folhear, que a neve está se acumulando ao ponto de cobrir todo o 

campo de mostragem limitado pelo formato do códex. 

No entre décadas de 1960 e 1970, as discussões dos book artists sobre as 

suas produções como objetos artísticos determinam uma nomenclatura possível 

para esse objeto, até então, sem categoria específica. Uma vez que essas 

produções se estruturam numa reflexão acerca do próprio livro e da arte de seu 

produtor, o artista, chegou-se ao termo, in voga até hoje, do “livro de artista” 

(VENEROSO, 2012). Nomes como Bruce Nauman, com L.A. air (1970), Conrad 

Gleber, com Raising a family (1976), e o próprio Julio Plaza, em parceria com 

Augusto de Campos, com Poemobiles (1974), são representantes nessa primeira 

leva de objetos produzidos como livros de artista. 

No que se refere à produção específica para crianças e jovens, juntamente 

com a dita “Era da Imagem” – com um boom na publicação de quadrinhos e a 

adesão definitiva de TVs nas residências, como veículo de comunicação em massa 

mais acessível –, testemunhamos a publicação do livro sanfona L'altalena21 (1961), 

do italiano Enzo Mari, bem como a reedição de What Whiskers did (1965), que se 

torna sucesso de vendas (LECHNER, 1993; DOWHOWER, 1997). Ruth Carroll fez 

algumas mudanças na nova edição de sua obra: no lugar de um terrier escocês, 

Whiskers é agora um filhote de poodle – objeto de desejo para as famílias norte-

americanas da época –; e no lugar de uma sequência com imagens em preto e 

branco que ultrapassam os limites de molduras, vemos páginas sequenciais sem 

molduras nítidas, com ilustrações levemente coloridas, e extremamente realistas, 

que sangram as páginas. O códex se integrou à narrativa pictórica de Carroll. 

Como consequência, ao buscarmos uma melhor definição sobre o que seriam 

essas obras produzidas por artífices que centralizam o próprio objeto livro como 

expressão artística, encontramos na fala de Julio Plaza a seguinte declaração: 

 
O “livro de artista” é criado como um objeto de design, visto que o autor se 
preocupa tanto com o “conteúdo” quanto com a forma e faz desta uma 
forma-significante. Enquanto o autor de textos tem uma atitude passiva em 
relação ao livro, o artista de livros tem uma atitude ativa, já que ele é 
responsável pelo processo total da produção, porque não cria na dicotomia 
“continente-conteúdo”, “significante-significado”. (1982a, grifo do autor, s.n.) 

																																																								
20 Título que poderia ser traduzido como Parece estar nevando. 
21 Título que poderia ser traduzido como A gangorra.	
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Já em território norte-americano, encontramos com a book artist e teórica da 

visualidade Johanna Drucker as palavras que seguem: 

 
Os livros que exploram o códex mais conscientemente, atentando para o 
seu potencial como meio de expressão e comunicação, são os livros de 
artista. Livros de artista são obras produzidas primariamente como obras de 
arte – não reproduções de uma obra existente que apenas usa um formato 
de livro. (1997, p. 94, grifo da autora, tradução nossa)22 
 

Por sua vez, o crítico de arte Paulo Silveira, ao buscar uma definição para o 

termo “livro de artista” na Grande Enciclopédia Larousse Cultural, traz o seguinte: 

“Livro de artista, obra em forma de livro, inteiramente concebida pelo artista e que 

não se limita a um trabalho de ilustração. (Sob sua forma mais livre, o livro de artista 

torna-se livro-objeto)” (apud VENEROSO, 2012, p. 91). Com isso, o reconhecimento 

do objeto ganha espaço e o termo se torna uma referência para artistas e críticos. 

Alguns anos após o uso “simples” de traços em giz de cera potencializando a 

narrativa à mostra, em variação de ocupações na superfície da página dupla, em 

Der gutte vogel nepomuk23 (1964), do suíço Peter Wezel (DOWHOWER, 1997), 

registramos a publicação daquele que é apontado como “pontapé inicial” dos livros 

infantis que exploram a materialidade visual do códex no mostrar de narrativas 

pictóricas em território brasileiro: Flicts (1969)24 , do cartunista Ziraldo. Em sua 

entrada na produção literária para crianças e jovens, com resquícios do tom didático 

aplicado à literatura desse público entre as décadas de 1930 e 1960, o também 

jornalista mineiro opera uma obra que narra a história de uma cor que não encontra 

seu lugar no arco-íris, em bandeiras, nem em qualquer outro suporte com uma 

paleta de cores – resultando em grande aceitação pelo público. 

Ao fazer uso da diagramação das páginas para sugerir sensações que ecoam 

os sentimentos descritos em texto verbal, além de sugerir viradas de página também 

pelo uso das cores, essa obra marca um contraponto significativo em território 

nacional quanto às possibilidades de exploração material do objeto livro produzido 

para esse jovem olhante. Segundo Regina Zilberman (2014, p. 159): 

 

																																																								
22 No original: “The books that most self-consciously explore the codex, attending to its potential as 
medium of expression and communication, are artists’ books. Artists’ books are works made as 
primary works of art – not reproductions of existing work that merely use a book format”. 
23 Título que poderia ser traduzido como O pássaro do bem. 
24 Nesse mesmo ano, testemunhamos o deslumbramento em uma edição especial do clássico de 
Lewis Carroll, Alice's adventures in Wonderland, ilustrado pelo surrealista Salvador Dalí. 



	 31 

Ao lançar Flicts [...] Ziraldo talvez não previsse a revolução que provocava 
na ilustração de livros infantis brasileiros. Naquela obra, as imagens, não 
figurativas, não correspondem a um ornamento do texto, complementando 
as informações escritas; pelo contrário, as cores é que falam, competindo à 
expressão verbal esclarecer o assunto e explicar o conflito, vivenciado pelo 
herói, ele mesmo um pigmento que não encontra lugar no universo dos tons 
pictóricos. 

 

Flicts está em sintonia com a multiplicidade de vozes narrativas – sonoras, 

visuais, verbais, corporais etc. – que é traço marcante nas produções que compõem 

o tão comentado boom da Literatura Infantil e Juvenil, a nível internacional, a partir 

da década de 1970. Esse período é também marcado por um retorno massivo de 

artistas plásticos ao mercado de livros para crianças e jovens. 

Nesse ambiente, onde a materialidade e a linguagem visual voltam a ter 

espaço no campo literário, não nos surpreende que o primeiro livro-imagem 

brasileiro, Ida e volta (1976), do artista plástico Juarez Machado, tenha sido 

publicado, à priori, na França como obra componente da já mencionada coleção 

Albums du Père Castor, sob o título Une aventure invisible25. À semelhança do que 

Ruth Carroll realizou com seu Whiskers, Machado indicia um percurso visual que 

segue a linearidade do objeto livro, onde rastros de pegadas de um protagonista 

ausente apontam a direção do constante virar das páginas. Pouco depois, 

registramos um re-uso da superfície da página dupla na união visual das folhas 

justapostas do códex pelo percurso do rio e das estradas em Anno’s journey26 

(1978), do japonês Mitsumasa Anno – técnica que ficará marcada em obras 

publicadas ao longo da década seguinte. 

O estabelecimento de um campo específico às artes do livro, na década de 

1980, resulta numa maior visibilidade para essas produções artísticas. Testemunha-

se assim uma mudança no cenário que tem o objeto livro como protagonista de 

investigação27. 

Se relembrarmos que o boom da Literatura Infantil e Juvenil, no Brasil e no 

mundo, acontece no entre décadas de 1960 e 1980, no cerne da dita “sociedade da 

imagem”, com produções onde textos verbal e visual dialogam em trama de 

equivalência e complementaridade, alcançamos com maior clareza o 

																																																								
25 Título que poderia ser traduzido como Uma aventura invisível. 
26 Ttítulo que poderia ser traduzido como A jornada de Anno. 
27 São significativos, a nível internacional, os estudos realizados na academia brasileira, em especial 
as pesquisas As relações palavra-imagem na impressão e no múltiplo na arte contemporânea, na 
UFMG, e Livro de artista e ambiente acadêmico, na UFRGS, que discutem as qualidades e 
representações artísticas do livro de artista, desde de sua raiz histórica à produção contemporânea. 
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estabelecimento e popularidade dos livros-imagem à década de 1980 e seu ressoar 

qualitativo na contemporaneidade. 

Ao re-apresentar o objeto livro, dentro de um campo com produções 

destinadas à criança e ao jovem, os book artists operam com as estruturas físicas do 

códex de modo a re-significar suas múltiplas abordagens, pelas quais a leitura 

acontece tanto nas superfícies quanto no virar das páginas, nas margens, na 

polissemia da linguagem artística. 

É nos anos 1980 que vemos o surgimento de grandes nomes 

contemporâneos na produção de livros como objetos de jogo, de ludicidade, de 

visualidade em território nacional e internacional. Temos como exemplares o jogo de 

combinações na edificação de narrativas à justaposição do abrir às páginas da 

esquerda e o abrir das páginas à direita em Quem espia, se arrepia (1987), da ítalo-

brasileira Eva Furnari – que iniciou sua carreira como book artist produzindo livros-

imagem (CÂDOR, 2012); as metamorfoses oníricas que acontecem na leitura 

espacial da página dupla, apontando para o virar de páginas em seu avançar 

pictórico e inerente aos sonhos do personagem em Free fall28 (1988), de David 

Wiesner (LECHNER, 1993); além de todas as coleções de livros-imagem e livros-

brinquedo que são publicadas internacionalmente no explorar de novos materiais na 

produção do códex, para além do papel, re-possibilitando a articulação de meios 

cognitivos à apreensão do mundo – o que conseguiu atingir, inclusive, um mercado 

até então ainda pouco explorado no âmbito da literatura: o dos bebês. 

As últimas duas décadas registram um trabalho mais sofisticado com a 

materialidade visual do códex presente nas obras do japonês Katsumi Komagata, 

com Blue to blue29 (1994), em seu uso de diversas texturas e recortes de papel no 

entre-páginas de seu livro-brinquedo, ao descrever visualmente os seres e lugares 

do fundo do mar; do húngaro Istvan Banyai, com Zoom (1995), no constante abrir, 

expandir do campo de visualidade na passagem de páginas de seu livro-imagem; do 

britânico Julian Opie, com Driving in the country30 (1996), no avançar visual de um 

carro pela estrada que é a própria página à mostra em seu livro; além do francês 

Christophe Boutin, com Un singe en ville31 (2003), composto por fotografias de uma 

pessoa vestida com a fantasia de um gorila em seu passeio pela cidade, inovando 

																																																								
28 Título que poderia ser traduzido como Queda livre. 
29 Título que poderia ser traduzido como De azul para azul. 
30 Título que poderia ser traduzido como Dirigindo no campo. 
31 Título que poderia ser traduzido como Um macaco na cidade.	
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pelo uso da linguagem fotográfica, que é “pouco usada como ilustração em livro 

infantil, e a ideia de usar imagens em preto e branco foge completamente do livro 

ilustrado tradicional” (CADÔR, 2012, p. 66); e do australiano Shaun Tan, com o 

premiado The arrival 32  (2006), que marca a passagem do tempo visualmente, 

dividindo a narrativa pictórica em diversos quadros de uma diagramação 

compartimentada, gerando efeitos cinéticos a cada página, movimentação essa 

intensificada no folhear do livro. 

Cientes da insuficiência de títulos na listagem ora apresentada, concluímos 

nosso breve panorama histórico de livros produzidos para crianças e jovens por 

book artists entre os séculos XX e XXI, em seu diálogo íntimo às reflexões sobre o 

livro como objeto artístico, para apresentar Suzy Lee e Angela Lago. Essas duas 

artistas são representantes de destaque na contemporaneidade, a nível 

internacional, por produzirem obras que ficam no limiar entre livros de artista, livros-

imagem e livros infantis exatamente pela articulação específica das margens do 

códex como estruturadoras de narrativas pictóricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
32 Publicado no Brasil pela SM Editora como A chegada (2011). 
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Figura 1 – Experiências de book artists com as margens do objeto livro no século XX. 
 

 
 

Fonte: NEWELL, 1910; CARROLL, 1932/1965; MUNARI, 1956 (de cima para baixo). 
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1.2 Suzy Lee e sua ludicidade pictórica 
 

Artista plástica de formação pela Seoul National University, na Coreia do Sul, 

e mestre em Book Arts pela Camberwell College of Arts, na Inglaterra, Suzy Lee é 

nome referencial quando se menciona a produção contemporânea de livros-imagem. 

A book artist estreou na Literatura Infantil e Juvenil com a publicação de seu projeto 

final de mestrado, uma tradução em imagens para um dos maiores clássicos da 

literatura universal: Alice in Wonderland (2002) – título de um dos dois volumes do 

britânico Lewis Carroll sobre a garotinha curiosa que cai pelo buraco da toca do 

Coelho Branco e que atravessa o espelho em cima da lareira. 

Assumindo uma intertextualidade visual à presença de recortes das obras de 

alguns dos principais nomes das artes plásticas – como Piero della Francesca, 

Diego de Velázquez e Andrea Mantegna –, Lee edifica um livro-imagem a partir de 

recortes de ilustrações a lápis, silhuetas, jogos de sombra e alguns personagens 

ilustrados por Sir John Tenniel à edição ilustrada original da obra carrolliana. Tudo 

isso estruturado em uma encadernação de capas grossas, em folhas tomadas por 

fotografias das cenas montadas pela própria book artist, tudo levando a um grande 

jogo de encenação onde Alice persegue o Coelho Branco e o próprio acaba 

perseguindo Alice, até que eles se metamorfoseiam e se tornam um só, no palco de 

uma lareira. 

No entanto, toda essa movimentação é encenada em um livro dentro de um 

livro. Já em sua primeira obra, Lee faz uso de uma variedade múltipla de recursos e 

técnicas na eloboração do objeto livro, explorando uma dupla significação da 

margem central no códex, além de deixar algumas páginas “vazias” propositalmente, 

para efeitos dramáticos na narrativa à mostra para o olhante. 

Convidada pela mesma editora italiana que por anos se encarregou dos livros 

de Bruno Munari, a Corraini Edizioni, Suzy Lee lança Mirror (2003) – publicado no 

Brasil pela Cosac Naify como Espelho (2009) – e se torna fenômeno entre os 

artífices do livro que produzem narrativas pictóricas no campo da literatura para 

crianças e jovens. Espelho tem seus direitos comprados por países como França, 

Estados Unidos, Portugal e Espanha, além da Coreia do Sul. Em sua segunda obra, 

no seu segundo ano de carreira, a book artist oriental apresenta uma proposta 

simples e carregada de signicações. Idealizado em formato retangular vertical, 

lembrando a forma tradicional de espelhos, o livro-imagem retoma sua já conhecida 
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estrutura metaficcional – utilizada como recurso de expansão interpretativa ao final 

de Alice in Wonderland –, gerando também uma relação corporal entre objeto livro e 

olhante. 

Expondo uma dupla ação de aparecimento e desaparecimento, de uma 

garotinha interagindo com o seu próprio reflexo à separação espacial efetuada pelo 

uso da dobra do códex como linha divisória de espaços, reafirmando assim a 

dualidade de realidade vs. imaginação, a artista sul-coreana enaltece o caráter 

imaginário, tão potencial à linguagem visual. Ela ainda faz uso da técnica da 

decalcomania – pela qual a leitura acontece a partir de semelhanças incitadas por 

formas visuais – para destacar a re-funcionalização operada na margem central do 

livro em seu papel estruturante à narrativa em exposição. 

Sobre o uso dessa dobra, Lee comenta que quando “duas páginas de um livro 

são abertas, elas se tornam um único e amplo espaço” (2012, p. 6-7). E 

complementa afirmando que “as páginas duplas são dois espaços separados por 

uma margem, mas, ao ler, o leitor tende a ignorar a dobra central da encadernação” 

(LEE, 2012, p. 7). Como artífice do livro, Lee enfrenta essa dobra como espaço de 

re-significação a ser constantemente re-lembrado, re-utilizado, re-operado pelo 

olhante em seu manuseio com o códex33. 

Entre 2004 e 2006, de volta à Coreia do Sul, Suzy Lee publica os livros 

ilustrados Zoo (2004) e The naked painters (2005), nos quais os textos verbais são 

reduzidos a corpos de informações em contraponto às ações efetuadas pelos 

personagens no texto visual, em espacialidades que sangram as páginas duplas 

ocupadas pelas pranchas da narrativa; o abecedário Action Korean alphabet (2006), 

onde opera plasticamente os efeitos de significados inerentes às vogais e 

consoantes que formam o hangul (língua coreana), reforçando sua articulação ao 

operar leves reações visuais com as páginas do objeto livro; e The black bird (2006), 

delicado e melancólico trabalho com a linguagem visual em expansão na superfície 

da página dupla sangrada, em preto e branco, onde o pouco volume de texto verbal 

se presentifica de maneira fugidia, entremeando-se ao texto visual que domina o 

mostrar-se no percurso de uma garotinha mergulhada em sofrimento resultante do 

presenciar uma briga dos pais. A suspensão total ao uso da significação habitual à 

																																																								
33  Uma exploração interessante das possibilidades de leitura a partir da materialidade e da 
visualidade de Espelho (2009) foi realizada com jovens leitores sob coordenação e supervisão da 
arte-educadora e pesquisadora Camila Feltre, em Experiências com livros que exploram a sua 
materialidade: mediações e leituras possíveis (2015, p. 133-165). 
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dobra do livro, nesse último exemplo, temporaliza a leitura de cada prancha, 

impulsionando um demorar-se na experiência de ficar diante do códex. 

Antes de se mudar para os Estados Unidos, a book artist oriental publica, 

ainda na Coreia, o livro ilustrado My bright atelier (2008), como um diário pessoal de 

memórias da sua experiência infantil, de uma garota interessada pelas artes visuais 

e pelos livros, conhecendo um artista plástico da vizinhança, que recebe os rabiscos 

dela e os elogia. Essa obra, dentro de uma tradição dos livros compostos por textos 

verbais e visuais, por vezes separa os dois espaços em tessitura distinta, em outros 

momentos os coloca em diagramação atravessada, especialmente nos momentos 

de crise da garotinha às reações da família e da escola aos seus desenhos. Porém a 

obra apontada como “maior” de Suzy Lee seria lançada alguns meses depois. 

O livro-imagem Onda, publicado no Brasil em 2008 pela Cosac Naify, carrega 

em si características clássicas das produções literárias, sem signos verbais, 

presentes entre a década de 1980 e início dos anos 1990, tanto o é que recebeu o 

prêmio da FNLIJ como Melhor Livro de Imagem, em 2010. Além desse, a obra da 

book artist sul-coreana – lançada originalmente nos Estados Unidos, sob o título 

Wave, pela editora Chronicle Books, também em 2008 – recebeu outros prêmios 

significativos, como: Gold Medal for Original Art, pela The Society of Illustrators, nos 

Estados Unidos, em 2008; The Best Children’s Book, pela Publishers Weekly, pela 

School Library Journal e pela Kirkus Review, todas nos Estados Unidos, também em 

2008; Best Illustrated Children's Book, pelo The New York Times, nos Estados 

Unidos, em 2008; e Premio Album Ilustrado, pelo Gremio de Libros de Madrid, na 

Espanha, no mesmo ano. 

Tendo vendido mais de 100 mil exemplares apenas em seu primeiro ano, 

Onda é uma narrativa pictórica impressa em páginas duplas assim como Espelho, 

fazendo uso de carvão nos traços da sua protagonista, com um plano de fundo 

branco e tons aquareláveis de azul presentes nas ondas do mar. Com o passar das 

páginas, movimentando as pranchas em frames, acompanhamos a chegada de uma 

garotinha à praia com uma figura feminina adulta – que apontamos como sendo sua 

mãe. Divertindo-se na areia da praia, com gaivotas em coro visual aos seus 

movimentos, a garotinha vai molhar seu pé na água do mar e nota que as ondas não 

podem atravessar o espaço representado pela dobra do códex. 

Em formato retangular horizontal, que propicia uma leitura em superfície 

panorâmica, esse livro reforça o conteúdo de sua narrativa pela espacialidade 
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própria da forma na qual está inscrito: à esquerda, o mundo real da garotinha, à 

direita, o mundo imaginário encarnado nas ondas do mar. A progressão 

impulsionada pelo passar de páginas, para frente ou para trás, tal como o 

movimento das ondas, segue as inscrições em páginas duplas, ecoando cada novo 

entrave de movimento na denúncia recorrente à margem central do livro. 

Sobre esse aspecto, Suzy Lee comenta: 

 
Pouco depois da publicação do livro Onda, recebi uma mensagem do dono 
de uma livraria do Reino Unido sobre a ilustração contida [em meio à 
narrativa pictórica dessa obra] [...] “Estamos um pouco confusos com as 
páginas duplas, parece faltar algumas partes da criança e das gaivotas. É 
assim mesmo? Verificamos com nosso fornecedor, com o distribuidor e com 
outra livraria e todos os exemplares são iguais a este. Será que não 
entendemos o sentido ou o impressor se equivocou? [...] Foi um erro de 
impressão?” (2012, p. 4-5) 
 

O que poderiam compreender como erro de impressão é, na verdade, 

elemento concreto essencial para a estruturação da significação dessa narrativa à 

mostra no livro da book artist oriental. Ela ainda complementa: 

 
E se a linha visível da encadernação não fosse censurada, mas sim aceita? 
E se o livro fosse criado usando efetivamente esse ponto de encadernação? 
E se os componentes físicos do livro se tornassem parte da história? E se o 
próprio livro se tornasse parte da experiência de leitura? (LEE, 2012, p. 9) 
 

A recorrência no uso dessa margem do livro, a dobra, faz-se presente 

também em Shadow (2010), publicado nos Estados Unidos pela mesma Chronicle 

Books – lançado no Brasil pela Cosac Naify com o título Sombra (2010) –, 

completando assim a “Trilogia da Margem”. Como é realizada uma leitura mais 

aprofundada acerca das possibilidades de exploração das margens em Sombra no 

terceiro capítulo da presente dissertação, atentemo-nos, na sequência, aos mais 

recentes trabalhos da artífice do livro no campo da Literatura Infantil e Juvenil.  

Em homenagem a Bruno Munari, à semelhança de La favola delle favole 

(1994), do book artist italiano, Suzy Lee ilustra e edita um livro sobre livros, com 

texto verbal de Jesse Klausmierer, intitulado Open this little book (2013) – publicado 

no Brasil pela Cosac Naify como Abra este pequeno livro (2013). Trata-se de uma 

série de encadernações inseridas umas dentro das outras, cada vez menores, 

espaço onde o livro cria um jogo de contrapontos entre verbal e visual, uma vez que 

a joaninha abre um livro de gigante no primeiro códex ficcional da narrativa, ao 

passo que a gigante não consegue abrir o livro de joaninha ao centro da 

encadernação, no último nível da progressão a partir da capa. O movimento de ir ao 
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centro impulsiona o abrir desses diversos livros ficcionais, escondidos uns nos 

outros, e o retornar à quarta-capa registra o fechar de cada um dos livros abertos. 

De volta à Coreia do Sul, Suzy Lee publica Love you, my baby (2013), seu 

primeiro livro ilustrado destinado aos bebês, onde os textos verbal e visual 

estimulam a sensibilidade dos pequenos olhantes à leitura com suas mães, em 

versos sonoros que potencializam as imagens pictóricas – as quais dominam maior 

parte da superfície das páginas duplas. Pouco depois, a book artist retoma seu 

trabalho exclusivo com a linguagem visual e publica The night of rabbits (2013), um 

livro-imagem bem mais complexo em sua estruturação visual se comparado à 

“Trilogia da Margem”, porém acrescentando uma nova proposta: apesar de 

costurado na encadernação e ter sua sequência pictórica prevista pelo livro fechado, 

essa obra vem com um pequeno guia de como desmontar o objeto livro, em suas 

folhas dobradas e componentes do códex, com isso o olhante se torna o autor da 

sua própria sequência, no re-montar de narrativas possíveis pela re-combinação de 

sequências – ou seja, o olhante se torna um book artist. 

Mais recentemente, Suzy Lee ilustrou Ask me (2014), de Bernard Waber, 

publicado originalmente nos Estados Unidos, tendo também editado o livro, cuja 

tessitura visual tem primazia no mostrar de suas páginas duplas, onde pai e filha 

saem a passeio em um parque ao passo que a filha seque fazendo perguntas e 

respostas quase em um monólogo. Além disso, a book artist publica, em 2017, dois 

novos títulos onde imagem e livro são guias de leitura: o livro ilustrado This beautiful 

day, em co-autoria com Richard Jackson, e um novo livro-imagem, intitulado Lines, 

novamente pela Chronicle Books, onde a protagonista, uma patinadora, inscreve 

traços de composição no espaço da página dupla e reage aos movimentos do 

folhear, quando a página fica em suspenso, o que acaba derrubando a garotinha no 

gelo do papel em branco.  

Cabe registrar ainda que as obras de Lee geraram tanto interesse referente 

ao assunto “livro-imagem”, que a própria artista sul-coreana escreveu um ensaio 

teórico acerca desse gênero literário para crianças e jovens, e o mesmo foi traduzido 

e publicado em território brasileiro pela editora Cosac Naify, em 2012, sob o título A 

trilogia da margem: o livro-imagem segundo Suzy Lee. Publicado originalmente na 

Coreia do Sul, em 2011, trata-se de uma das raras referências de crítica literária 

específica sobre o tema. 
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Figura 2 – Livros-imagem de Suzy Lee explorando as margens do códex. 
 

 
 

Fonte: LEE, 2002; 2009; 2008 (de cima para baixo). 
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1.3 Angela Lago e seu deslumbramento visual 
 

Angela Maria Cardoso Lago é assistente social por formação, na PUC-Minas, 

e artista plástica por paixão, com experiência no atelier do escultor americano Karl 

Bitter, além de ter cursado artes gráficas e desenho para impressão na Napier 

College, em Edimburgo. A book artist mineira, com quase 40 anos de carreira, é um 

dos nomes nacionais com maior número de livros reeditados internacionalmente, 

tendo sido convidada a publicar originalmente alguns títulos em países estrangeiros. 

Após auto exilar-se na Europa durante a ditadura que assolava o Brasil na 

década de 1970, a artista, que sempre teve interesse em narrativas orais destinadas 

ao público infantil – declaradamente encantada pelos contos de fada coletados por 

Hans Christian Andersen e pelos Irmãos Grimm –, decidiu dedicar-se 

exclusivamente à criação literária para esse mesmo público após seu retorno ao 

País. Em sua estreia como autora e ilustradora, para a Coleção Copo de Leite, 

trabalhando ao lado da artista Elza Beatriz, Lago publicou os livros ilustrados 

Sangue de barata (1980) e Fio do riso (1980). Já no primeiro, que recebeu o selo de 

Altamente Recomendável para Crianças pela FNLIJ em meio às produções daquele 

mesmo ano, a book artist mineira explora a página dupla na articulação híbrida das 

linguagens verbal e visual, onde as imagens dominam a espacialidade. 

De partida, Angela Lago buscou explorar uma pluralidade dessas linguagens 

– sonora, visual, verbal e tátil – presentes em caráter de simultaneidade no livro, 

objeto pelo qual nutre profundo interesse de exploração desde seus estudos na 

Escócia. Não demora e a book artist tem sua primeira publicação de um livro sem 

qualquer signo verbal: o livro-imagem Outra vez (1984). Ao narrar uma história 

extremamente visual, explorando a moldura das páginas como centro de exposição 

da prancha que atravessa a margem central do livro, em significação de linha 

divisória quase suspensa – uma vez que sugere uma mudança de perspectiva ao 

movimento do códex –, essa obra recebeu, no mesmo ano, o prêmio de Melhor Livro 

Sem Texto pela FNLIJ – categoria esta que, também em 1984, muda de nome e 

passa a ser Melhor Livro de Imagem. 

Ao aproximar o livro de Lago com a obra pioneira de Juarez Machado, 

lançada oito anos antes, Regina Zilberman discorre: 

 

Como Ida e volta [...] a exclusividade conferida à ilustração não afasta a 
obra do campo da literatura. A adoção de um título, o modelo de 
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diagramação, que aponta para a preferência pelo livro enquanto produto 
destinado a divulgar a criação da escritora, a opção pela sequência 
narrativa reforça a noção de que a literatura infantil foi o gênero escolhido e 
aprovado por Angela Lago. Mas a imagem se sobrepõe à palavra a cada 
página de Outra vez. (2014, p. 163) 

 

Utilizando-se de uma “bela, mas profusa composição plástica” (COELHO, 

2006, p. 94), cheia de cores e personagens, Angela Lago expõe uma narrativa 

pictórica acerca de um vaso de flores que, durante uma madrugada, vai passando 

de mão-em-mão – de uma garota-anjo para um garoto-príncipe, desse para a 

mamãe-gato, e assim por diante –, sob a constante vigília de um preocupado 

cachorrinho, guardião sentimental do objeto. A utilização da margem central do 

códex como elemento estrutural à produção de sentidos na narrativa à mostra 

funciona como “elo” entre as páginas justapostas, ainda que compondo uma única 

prancha. Esse trabalho mais detalhado nas molduras e espaços na superfície da 

página dupla é um destaque que seguirá ao longo dos demais livros da book artist. 

Ressaltamos que a artista mineira já expõe, em 1984, um trabalho atento à 

materialidade do objeto livro – característica essa que, como verificamos 

anteriormente, vinha sendo experimentada por book artists ao longo dos anos no 

pensar e produzir livros para o público infantil e juvenil. Seja na utilização de páginas 

duplas; no papel de importância dado à dobra do códex como suporte com função 

estrutural da narrativa; no movimento de suspensão da narrativa gerado pelo virar 

de folhas, no entre-páginas; nas detalhadas técnicas de colorir e preencher 

figurações, Lago realiza um trabalho incansável com essa forma finita e repleta de 

possibilidades em seu fazer artístico. 

Em 1986, Angela Lago lança seu segundo livro-imagem, intitulado Chiquita 

Bacana e as outras Pequetitas. Nessa obra, a autora faz uso de alguns poucos 

textos verbais – versos e rimas em primeira pessoa inscritos em folhas de papel 

ficcionais –, porém a narrativa acontece nas imagens expostas em páginas duplas 

que, à priori, encaixam-se em molduras, mas logo “sangram” o espaço físico do livro. 

Nesse mostrar das imagens invadindo umas às outras, seja no braço de Chiquita ou 

na escada que atravessa a margem central do livro, formando uma composição 

“caótica ou surrealista” (COELHO, 2006, p. 94), a book artist mineira denuncia que 

essas páginas, em manuseio pelo olhante, estão propícias a movimentações 

incertas no folhear, assim como as páginas que saem voando nas inscrições visuais. 
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As imagens, que “não replicam o texto, e sim relatam uma ação paralela” 

(ZILBERMAN, 2014, p. 164), em função complementar de contraponto, narram 

visualmente um jogo entre real e fantasia de uma garota em sua hora de dormir. A 

personagem tenta aprisionar as cinco pequetitas que estão em seu quarto e fazem 

uma verdadeira bagunça na sua casa e na narrativa em si. Esse jogo de realidade 

vs. imaginação é outra característica presente nos livros publicados ao longo das 

duas primeiras décadas do século XXI – destacamos aqui a trilogia de livros-imagem 

publicada por Suzy Lee, da qual Sombra (2010) faz parte. 

Com Chiquita Bacana e as outras Pequetitas – que também recebeu o prêmio 

de Melhor Livro de Imagem pela FNLIJ, em 1987 –, Lago nos apresenta outra 

construção característica de suas narrativas para crianças e jovens: a metaficção34. 

Esse recurso é explorado em seu ápice quando a artista lança o livro ilustrado O 

personagem encalhado (1995). Nessa obra, o texto verbal discorre lamúrias de uma 

autora, em diálogo com o leitor, incapaz de seguir com sua escrita, presa, encalhada 

na narrativa, assim como o personagem em texto visual, que se arrasta pelas linhas 

escritas, incapaz de se desprender da dobra do códex. 

Sobre explorar as dimensões possíveis no objeto livro, Lago comenta: 

 
Na medida em que considero não só a bidimensionalidade do desenho, mas 
o volume formado pelas páginas, tenho que pensar o livro como um objeto 
que pressupõe um movimento. Estudar esse movimento, que acontece com 
a passagem das folhas, vem me ocupando há algum tempo. (1995, s.n.) 
 

No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, quando a tecnologia avança 

exponencialmente e os primeiros computadores caseiros são disponibilizados no 

mercado, paralelo ao surgimento da internet, Angela Lago acompanha tal onda de 

avanço tecnológico ao adquirir um laptop e começa a realizar experimentos gráficos 

com a máquina – sempre buscando diferentes modos de operar as linguagens, sem 

deixar de lado as qualidades próprias à materialidade do livro. É mesclando texto, 

imagem e design gráfico que a book artist lança o livro ilustrado Sua alteza a Divinha 

(1990). Nesse título, onde signos verbais são substituídos por signos visuais, e vice-

																																																								
34 Segundo a crítica canadense Linda Hutcheon, em Narcissistic narrative: the metafiction paradox 
(1984), metaficção é uma ficção acerca da ficção, ou seja, uma ficção que inclui em si um comentário 
acerca de sua própria narrativa e/ou identidade linguística. Nessa mesma linha de reflexão 
encontramos os também referenciais Metafiction: the theory and practice of self-conscious fiction 
(1984), da britânica Patricia Waugh, e O livro da metaficção (2010), do brasileiro Gustavo Bernardo 
Krause – esse último afirma, a partir das definições de William Gass, que a metaficção é uma ficção 
fundada na elaboração de ficções. 
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versa, com uma linguagem visual em bitmap, a leitura é oferecida ao olhante em 

diversos modos, concomitantes, de se posicionar diante do objeto livro. 

Ao passo que explora a hibridez das linguagens presentes na página dupla 

em simultaneidade, Lago também faz uso de diferentes tipos de papel diretamente 

relacionados à constituição da narrativa à mostra – com isso recebe mais um prêmio 

da FNLIJ, desta vez pela categoria O Melhor Livro Para Crianças, em 1991. E nessa 

mesma linha visual, a artista lança outras obras, como 10 adivinhas picantes (1990), 

em parceria com Inês Antonini, e De morte! (1992) – nesses dois casos, fazendo uso 

de extensões da página como abas que segredam as adivinhas e os efeitos de 

sentido à leitura que segue uma linearidade própria ao livro. 

Angela Lago lança O cântico dos cânticos em 1992, recebendo o Prêmio 

Adolfo Aizen (Literatura Visual) pela União Brasileira dos Escritores. Chega às 

livrarias o livro que é “fruto de uma arte pictural requintada” (COELHO, 2006, p. 95), 

tornando-se uma das principais obras-primas da book artist mineira. Pura poesia em 

signos visuais, esse título é um verdadeiro deslumbramento em imagens pictóricas, 

reunindo muitas das técnicas de produção de sentidos que Lago utilizou em outros 

livros. Uma análise mais aprofundada acerca desse livro-imagem está presente no 

terceiro capítulo do presente trabalho. 

Pouco depois, Lago publica o também livro-imagem Cena de rua (1994). 

Carregada por um tema fraturante, como o menor abandonado, a obra é “dominada 

exclusivamente pela imagem, que narra o cotidiano de um menino de rua, vendedor 

de frutas em esquina movimentada” (ZILBERMAN, 2014, p. 166). Como em um filme 

de cinema mudo, os frames que exibem as cenas da narrativa pictórica, de traços 

expressionistas em acrílica, são escuros, carregados de um ar pesado e 

melancólico. Há contrapontos visuais entre as figuras expostas nessas pranchas, 

onde Lago opera com a margem central do livro em seu aspecto espacial, por 

denotar uma movimentação latente à narrativa. As pinceladas escuras, em confronto 

direto com a intensidade das cores luminosas, carregam cada página dupla com 

uma dramaticidade única. Drama esse encarnado na forma figural e assustada de 

um menino de rua sob efeitos visuais de uma variação de perspectiva possível pelo 

abrir e fechar do códex, bem como pelo folhear. 

Cena de rua não apenas recebeu o prêmio da FNLIJ como Hors-Concours 

Melhor Livro de Imagem, em 1995, e o JABUTI pelas categorias Infantil e Ilustração, 

como também foi reconhecido internacionalmente, recebendo títulos como o White 
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Ravens, na Alemanha; o Octogone, na França; e o BIB Plaque, na Eslováquia. 

Acerca do trabalho com as margens dessa obra, a book artist mineira comenta: 

 
[...] nesse trabalho resolvi melhor um dos desafios do livro de imagem que 
mais me interessa: o da utilização da junção central das páginas. O 
desenho para o livro pressupõe a utilização de oito margens e não apenas 
as quatro de uma folha sem dobra. A linha formada pela dobradura do meio 
do livro é em geral vista como uma perturbação a ser evitada pelo ilustrador. 
No Cena de rua, acho que consegui utilizá-la como um recurso, de forma a 
acentuar a emoção e movimento dos desenhos. Para isso coloquei, por 
exemplo, justo no encontro das páginas, o cotovelo e o joelho do menino 
em movimento, ou fiz coincidir ali a quina mais profunda de uma construção 
em perspectiva. Quando passamos a folha e o ângulo de abertura da 
página varia, este cuidado pode vir à tona. (LAGO, 1995, s.n.) 
 

De meados dos anos 1990 até 2017, a artista intensificou seu uso das 

linguagens operadas por meios eletrônicos e programas de imagem, ao passo que 

mantinha uma produção discreta com técnicas mais tradicionais às artes plásticas. 

Seu interesse pelos contos populares a fez lançar diversos títulos – como Sete 

histórias para sacudir o esqueleto (2002), Muito Capeta (2004), João Felizardo: o rei 

dos negócios (2006) e Psiquê (2010) – carregados de uma plasticidade potencial a 

ponto de tornar os textos verbais meras legendas, por vezes complementos à 

significação gravada nas imagens pictóricas que tomam a superfície das páginas de 

seus livros. 

No caso do livro ilustrado Minhas assombrações (2009), onde o apelo à ação 

de virar a folha, dar continuidade à leitura, faz-se presente na impressão mesma da 

página, testemunhamos a irrupção de figuras e palavras encarnadas nas páginas 

anteriores em meio ao agora da página aberta, diante do tempo do olhante. Esse 

mesmo olhante responde ao apelo visual no seu momento autoral de virar a folha, 

ação crítica de possível revelação na leitura em curso, exposta ao olhar. 

Angela Lago também explorou o objeto livro como designer, quando trabalhou 

como ilustradora para O touro encantado (2003), de Ferreira Gullar, e para O monge 

e o passarinho (2010), de Manoel Bernardes, para o qual produziu iluminuras tão 

potentes, carregando quase o mesmo peso de significação do texto verbal nas 

páginas internas. Mais recentemente, a book artist publicou suas primeiras 

experiências dando primazia ao texto verbal, como sua tradução para alguns 

poemas de Rainer Maria Rilke, reunidos em um belo projeto gráfico na obra Esboços 

e fragmentos (2012), além do delicado trabalho realizado em seu primeiro compilado 

de poesias ilustradas, a obra O caderno do jardineiro (2016). 

 



	 46 

Figura 3 – Livros-imagem de Angela Lago explorando as margens do códex. 
 

 
 

Fonte: LAGO, 1984; 1986; 1994. (de cima para baixo) 
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Uma imagem é, entre outras coisas, uma 

mensagem: ela tem um emissor e procura 

por um receptor. Essa procura é uma 

questão de transporte. Imagens são 

superfícies. Como elas podem ser 

transportadas? Depende dos corpos em 

cujas superfícies as imagens serão 

transportadas. 

(Vilém Flusser) 
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2 MARGENS DO LIVRO: LIMIARES DESCONTÍNUOS 
 

O corpo que transporta imagens produzidas por artistas do livro não é outro 

senão o próprio códex. Forma fechada, de limitações físicas definidas, potencial de 

significações à abertura de sua capa, à passagem de suas páginas, o objeto livro 

aqui referido alude, exclusivamente, aos títulos que compõem nosso corpus de 

investigação: Sombra (2010) e O cântico dos cânticos (1992), os quais serão a partir 

daqui abordados, em primazia, pelos termos livro, livro-imagem e códex. 

Na esteira de uma reflexão que também abarca o pensamento em superfície, 

proposto por Vilém Flusser (2007), abordaremos no presente capítulo o livro-imagem 

como um objeto artístico que pode ser lido, vivido no explorar potencial de sua 

materialidade pela visualidade. Ou seja, como objeto cuja relação com o olhante 

demanda uma leitura tabular das imagens, na superfície plana da página dupla, 

concomitante à linearidade do códex, no movimento do seu folhear. 

Produzido por um artífice, esse objeto carrega em si uma liberdade de 

movimento para o olhante diante da estrutura proposta, cuja composição leva em 

conta tanto sua forma quanto seu conteúdo. Logo, o códex não é apenas um meio35 

de transporte para superfícies: ele é também a mensagem transportada. 

Explorando a relação de suas estruturas na visualidade, os livros-imagem de 

Suzy Lee e Angela Lago requerem posturas diversas da tradicional diante do códex. 

Mas quais as posições possíveis? É necessário lançar luz aos elementos primordiais 

trabalhados pelas book artists em suas produções: a dobra, as páginas duplas e a 

passagem de páginas – margens estruturais que mostram narrativas possíveis e que 

narram. 

Identificamos nessas margens que constituem a encadernação do códex um 

espaço a se pensar os conceitos de dialética da dobra, de Michel Melot (2012), e de 

limiar, de Walter Benjamin (2009), a serem ampliados a seguir. Nossa leitura da arte 

como linguagem do objeto livro atravessa	 limiares de acesso aos contrapontos 

visuais e espaço-temporais característicos ao agora de uma percepção lúdica. 

																																																								
35 Em artigo de 1916, intitulado “Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem”, Walter 
Benjamin aplica as distintas significações presentes no termo medium à sua reflexão acerca da língua 
como meio de comunicação. Ao passo que Medium designa o meio enquanto material, ambiente e 
modo de comunicação – uma relação de imediatidade –, Mittel tem a significação de meio para 
determinado fim – alude à necessidade de mediação (BENJAMIN, 2013, p. 53-54). As duas 
significações benjaminianas para meio ecoam em nossa aplicação desse termo para o objeto livro: 
que demanda uma mediação de cunho imediato. 
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2.1 Margens: estruturas de descontínuos no contínuo do livro 
 

O livro-objeto não se conforma em funcionar como mero anteparo que 
suporta, de maneira isenta, o peso da tinta impressa figurando palavras ou 
imagens. 

Edith Derdik, 2012. 
 

Nossa proposta de reflexão acerca das margens do livro re-conhece que 

sequência e finitude são as duas principais características estruturais do códex, 

sendo assim, compreendemos que este suporte artístico, propositor de graus de 

autoconsciência acerca de sua materialidade (DRUCKER, 1997, p. 94-95), indicia 

sua leitura e pensamento por superfícies e pelo folhear a partir dessas mesmas 

margens. Dessa premissa, identificamos sintomas latentes dos descontínuos que 

irrompem, pela visualidade, à progressão natural do livro – ou seja, em seu contínuo. 

Quando Julio Plaza afirma que o livro “é montagem de signos, de espaços” 

(1982a, s.n.), somos motivados a perseguir os elementos significantes desses 

espaços, presentes no objeto livro-imagem e que o localizem como montagem 

equivalente, semelhante à montagem sintática, proposta pelo semioticista espanhol. 

Mas por onde começar nossa busca por esses elementos? 

Segundo Flusser, o livro não nos mostra sua lombada “de maneira silenciosa 

e cheia de desdém, mas com gestos sedutores e promissores” (2010, p. 152). Essa 

sedução no mostrar-se da lombada motiva três ações no manuseio desse objeto em 

sua visualidade: girar, abrir e folhear. Movimentos das margens narrativas. 

 

2.2.1 Girar: margem que amplia caminhos 
 

Se retornarmos à história do livro, chegaremos às suas primeiras formas de 

expressão como evolução às inscrições em pedras, peles e toda uma gama de 

elementos minerais e vegetais que o conduziram ao material responsável por sua 

resistência – especialmente ao tempo. Anteriormente compreendido como suporte 

de inscrições em pergaminho, onde diversas peças desse material eram coladas na 

elaboração de um rolo-registro, o que hoje compreendemos e conhecemos como 

livro surge quando se busca uma alternativa – em formato mais simples, 

potencialmente expansivo e resistente – ao rolo de pergaminho. Dobra-se uma folha 

de papiro ao meio e assim chega-se à divisão em dois espaços de uma mesma 

superfície: um caderno. 
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No entanto, uma folha dobrada ao meio tem, pelo menos, quatro faces vazias 

para inscrições. Ao mesmo tempo, o que antes eram apenas quatro margens de 

uma folha intacta se duplica, presentificando oito margens possíveis nessa folha 

agora dobrada. E o que fazer para expandir esses cadernos em um bloco finito? 

Reunir diversas folhas dobradas. Mas de que maneira reunir essas folhas nesse 

bloco único? Costurando essas folhas pelo elemento comum a todas elas: sua 

dobra. Chegamos à forma elementar que define o livro em sua essência: a dobra de 

encadernação. Segundo Michel Melot (2012, p. 49): “O livro nasceu da dobra [...] de 

um grande retângulo cortado na pele que nos permite obter cadernos que são 

ligados por uma costura”. 

Ficar diante de um volume fechado, finito e protegido por suas capas, cujas 

folhas que constituem seu miolo estão ligadas por uma encadernação, sendo essa a 

união de diversas folhas dobradas por um arremate, é ficar diante de um livro. Essa 

é a imagem gravada em nosso espaço mnemônico de experiências vividas com 

esse objeto. Sendo assim, ficar diante de um livro produzido por um artista que 

propõe uma desautomatização da nossa experiência com esse objeto, pela 

operação realizada em sua dobra, na encadernação, é ficar diante de um objeto que 

interrompe nosso fluxo natural de relação corpórea com o livro. Encarna-se um 

atravessamento nesse fluxo, pelo qual presenciamos um primeiro descontínuo 

romper o contínuo da experiência com o códex. 

Quando nos referimos à encadernação, incluímos aí tanto a dobra do livro 

quanto o conjunto formado por suas capas e seu miolo, suas superfícies 

significantes: “uma pequena fortaleza” (MELOT, 2012, p. 49). Essa lombada, 

criadora de estímulos sedutores ao visual e ao táctil, é o ponto real por onde se 

estabelecem as primeiras relações corpóreas e imaginárias do olhante com o livro. A 

existência dessa lombada, atrelada à visualização dos elementos plásticos 

impressos nas capas unidas pela dobra, leva-nos ao primeiro movimento de 

manuseio com o livro produzido por um artista: o girar. 

Esse movimento, por sua vez, é um primeiro ato de liberdade do olhante, 

estimulado pela linguagem visual impressa no objeto, em sua tentativa de enveredar 

pelas possíveis entradas dessa fortaleza. Nas palavras de Flusser (2010, p. 154): 

“Pegar e girar o livro pode servir como modelo de gesto revolucionário”. Revoluciona 

por encarnar um ato de espontaneidade, contrário à previsibilidade estratégica que 

os livros em geral carregam em si. Segundo Donis A. Dondis (2007, p. 148): 
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A previsibilidade [...] sugere, enquanto técnica visual, alguma ordem ou 
plano extremamente convencional. Seja através da experiência, da 
observação ou da razão, é preciso ser capaz de prever de antemão como 
vai ser toda a mensagem visual. 
 

As obras produzidas por book artists tendem a quebrar com essa convenção, 

profanar essa tradição, revolucionar essa relação do livro com o olhante. Ao operar 

uma re-significação visual já nas margens externas do códex, os artífices alcançam 

um novo grau de subjetivação em sua proposta com esse objeto, onde é possível 

ficarmos novamente diante da pergunta: por onde começar? 

Compreender que um objeto finito tem um começo indicia a conclusão de que 

esse começo leva a um final. Se o “fechamento do livro é marcado pela dobra” 

(MELOT, 2012, p. 50), sua abertura está diretamente ligada a essa mesma dobra. 

Identificamos aqui uma espacialidade interativa do objeto em relação ao olhante, 

pela qual a materialidade do livro propõe múltiplos modos ao seu manuseio, tal 

como um jogo. Confirmamos também a existência de uma linearidade inerente ao 

códex: partindo de qualquer uma das “entradas” possíveis, ou seja, suas capas, 

chega-se a uma “saída”. Cabe ao olhante transitar visual e corporalmente pelo livro, 

que duplica o girar em suas margens internas, propondo um circular de superfícies. 

Quanto ao abrir, esse segundo movimento estabelecido na relação do olhante 

com o livro, Flusser declara: “O abrir é o gesto da escolha de um modo de leitura do 

livro aberto” (2010, p. 157). Ou seja, a abertura de um livro-imagem é resultado de 

uma escolha feita a partir do “por onde começar?”. Porém essa escolha resulta do 

primeiro movimento: girar o livro. A espontaneidade no girar esse objeto 

desautomatiza a previsibilidade do que seria simplesmente posicionar o livro em 

mãos e o abrir. As margens do objeto artístico propõem possibilidades de narrativas. 

Ao lembrar que as obras edificadas por artistas do livro demandam uma 

leitura que não se resume à linearidade do códex, como também a um pensar nas 

superfícies das páginas, compreendemos que o abrir de um livro-imagem não 

acontece na previsibilidade desse ato. Ficar diante da obra de um book artist resulta 

em abrir um livro à semelhança do que Michel Melot metaforiza quando expõe: 

 
Abrir um livro torna-se, através de um mesmo gesto, o mesmo que abrir 
uma caixa e ter acesso a seu conteúdo. O livro será, dessa maneira, 
semelhante a um cofre, a uma casa, a uma tumba, ou ao próprio corpo 
humano. (2012, p. 50) 
 



	 52 

Atingir esse grau de autoconsciência do livro, proposto já na dobra de 

encadernação, é atualizar a relação do olhante com a obra de um artífice. Seja na 

figuração entreaberta de uma porta ou da tampa de um baú, é preciso olhar 

atravessando essa fina camada entre real e imaginário. São as margens externas do 

códex articulando significações possíveis antes mesmo da entrada na narrativa 

pictórica – sedução e promessas da lombada. 

A superfície que atravessa da dobra de encadernação às capas cria um 

volume no espaço, o qual propõe uma tridimensionalidade intrínseca ao objeto livro. 

No entanto, antes de discutirmos essa terceira dimensão mais demoradamente, 

passemos, à priori, pela camada bidimensional presentificada pela página dupla, que 

funciona como base à progressão prevista na virada de páginas. 

 

2.2.2 Abrir: a dialética da dobra e as margens na página dupla 
 

O abrir de um livro-imagem pode expor ao olhante o que comumente se 

entende como guarda do livro – geralmente formada por uma página dupla, por 

vezes impressa em uma única cor, outras tomada por uma textura referente ao 

conteúdo já anunciado à capa e presente no miolo. Esse espaço é apontado como 

“abre-alas” do conteúdo à mostra nas mãos de quem manuseia o livro. Porém esse 

espaço compreendido como guarda acontece em resultado ao abrir do livro. 

Novamente, somos re-lembrados da materialidade significante experienciada pela 

visualidade da dobra do códex. 

O que Michel Melot compreende por milagre da dobra fica claro quando o 

pensador francês explana: “A articulação que institui a dobra sobre a folha orienta 

seu espaço, o qual passa a ter um sentido” (2012, p. 50). Essa orientação na 

espacialidade é resultado da interatividade estabelecida entre objeto e olhante. 

Lembramos que o abrir é uma reação, ação libertadora, daquele diante do livro – 

agora diante de uma nova construção de sentido. 

Assim ficamos frente à frente com os elementos estruturais que compõem o 

que aqui identificamos como dobra do objeto livro: sua margem central. Esse jogo de 

margens é composto pela dobra de encadernação – no entanto, em resultado ao 

abrir do livro, fica à mostra o interior dessa dobra, o teto invertido dessa fortaleza – e 

pelas folhas que edificam o miolo, as páginas desse suporte. 
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Quando rompemos com a finitude inerente ao livro fechado, ao adentrarmos 

nessa fortaleza de infinitos, somos posicionados em novo lugar de potencial 

significação. Uma vez que “desdobramos” a encadernação, vem à tona uma nova e 

“antiga” forma, aquela anterior à dobra – originária, retangular, propositora de quatro 

margens. Trata-se da união entre a página da esquerda e a página da direita pela 

materialidade da dobra. E no articular dessas extremidades com a margem central 

do códex, o livro presentifica oito margens propositoras de significações na narrativa 

à mostra para o olhante. 

Segundo Sophie Van der Linden (2011, p. 66): “A dobra é um eixo físico que 

divide o espaço do livro aberto em duas partes iguais. A página dupla inclui assim 

uma divisão obrigatória”. Essa divisão se refere a duas páginas opostas, espaços 

justapostos que criam relação, à priori, em contiguidade. O que impulsiona essa 

oposição, o que une essa justaposição é exatamente a margem central do livro. 

No caso das obras produzidas por book artists, cujo trabalho diferencial com 

as margens desautomatiza o fluxo habitual da leitura, chegamos à compreensão de 

que a visualidade que irrompe pela estrutura do objeto livro é promovida na 

operação da dobra como código revelador de significantes. Revela por ser o elo 

estruturador de um diálogo entre as páginas à extremidade da esquerda e da direita. 

Comumente, esse diálogo entre a página da esquerda com a página da direita 

segue um pensamento linear próprio à linguagem verbal, pelo qual o olhar faz uma 

varredura das informações plásticas inscritas na página dupla de cima para baixo, 

da esquerda para a direita. Esse contínuo, previsível, é atravessado pelo 

descontínuo, espontâneo, proposto pela leitura em superfície da página dupla 

concomitante à linearidade do objeto livro produzido como forma-significante. 

As informações visuais presentes nas duas páginas à mostra pelo abrir do 

livro se atravessam na margem central, são distintas e solidárias ao mesmo tempo, 

encarnando o que Michel Melot conceitua como dialética da dobra. Segundo o 

pesquisador do objeto livro, essas partes iguais representadas na página 

 
guardam entre si relações de contiguidade e de oposição: face a face, ou 
verso com verso. A dobra que as divide sem as separar permite, com um só 
movimento, de um a outro lado, de pensar a descontinuidade na 
continuidade e o contínuo no descontínuo. (MELOT, 2012, p. 51) 
 

Entendemos que a palavra “dialética” em Melot defende um controverter de 

significações na página dupla, quando as páginas da esquerda e da direita dialogam 
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suas informações visuais, face a face, tramando uma narrativa que se mostra no 

momento presente da transição pela margem central do códex. E essa introdução de 

uma diferença entre significantes da página dupla anterior e sua posterior, verso 

com verso, está também a serviço do confrontar de significações que se faz 

presença na suspensão que é o virar de páginas, no narrar próprio às margens 

laterais do livro – sobre as quais falaremos mais à frente. 

No caso dos livros-imagem, à especificidade de sua edificação a partir da 

operação com páginas duplas, a dialética da dobra é proponente de sentidos tanto 

para o uso da margem em sua materialidade – quando ela é marcada, superfície 

concreta e tridimensional, elementar para a construção de narrativas possíveis – 

quanto para a suspensão da mesma proposta pelos book artists – quando ela 

articula uma ausência das oito margens da página dupla em função de propor um 

espaço que seja único, superfície plana, bidimensional, com quatro margens. 

Uma vez que a “separação assinalada pela encadernação pode também ser 

ignorada” (LINDEN, 2011, p. 66) na constituição de um livro-imagem, o artífice 

propõe, na visualidade do objeto livro, que o olhante se posicione diante de uma 

tela, não apenas de uma página dupla. Sendo assim, a varredura de informações no 

espaço à mostra, mesmo que em sequência, demanda uma desautomatização por 

parte do olhante. A ele é oferecida uma alternativa de leitura, fruição que difere da 

sua experiência tradicional com o livro. Uma série de descontínuos visuais se faz 

presença no habitual contínuo do códex pela articulação com as margens. 

No lugar de uma varredura, o livro propõe uma circularidade na ação de ver e 

ler os significantes visuais inscritos na constituição de sentidos em operação na 

página dupla. O constante re-mostrar da construção dessa página dupla, que 

ausenta a presença da margem central, é a compreensão mesma da dialética da 

dobra presente em um livro-imagem. Os efeitos previstos por esse operar com as 

margens do objeto livro, de transmitir incessantemente a autoconsciência dessa 

materialidade, extrapolam as limitações previstas pela experiência habitual. O uso 

desse recurso traz possibilidades tão ilimitadas quanto infinitas em páginas físicas 

limitadas pelas dobras do papel e finitas pelo fechamento advindo com as capas. 

Quando promovem um extrapolar, ir além das limitações da página dupla, os 

book artists indiciam uma re-funcionalização da página como matéria constituinte do 

códex. Logo, a leitura de uma página na obra de um artífice do livro envereda em 

semelhança ao que o crítico Paulo Silveira sugere:  
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Em qualquer caso ela [a página] – em códice, em bloco, em rolo – terá 
limites físicos para sua superfície e neles deverá haver relações de força 
baseadas numa gramática tão antiga quanto é antiga a arte. Ao olharmos a 
página e os elementos que a compõem (linhas, formas, etc.) 
reencontraremos vínculos de equilíbrio, não apenas internas, mas plurais, 
como nas relações com a página ao lado. Reconheceremos as formas e as 
configurações, atribuiremos significados e propósitos a elas. Identificaremos 
a sempre presente relação entre figura e fundo e as tensões no jogo de 
espaços. Perceberemos a dinâmica de movimentos sugeridos, o uso das 
áreas de impressão e das cores (quando houver). E, sobretudo, 
imergiremos no projeto expressivo que nos é proposto, munidos de todo 
nosso conhecimento acumulado, de todas as nossas certezas e 
desconfianças, de nossa bagagem intelectual, de nosso acervo mnemônico. 
Tudo isso ajudando a confirmar os princípios particulares de eloqüência na 
percepção visual. (2008, p. 112) 
 

A presentificação do livro, resultante dessa experiência simultânea de leitura 

nas superfícies e no virar de páginas, de descontínuos nos contínuos e de contínuos 

nos descontínuos, é característica intrínseca aos livros-imagem aqui estudados. 

Experimentamos uma vivência de espaços distintos e interligados a cada nova 

página dupla. Segundo Julio Plaza (1982a, s.n.): “O livro é um sintagma sobre o qual 

se projeta o paradigma página”. E em especial no livro-imagem, à experiência da 

página dupla, do livro aberto ao olhante, presenciamos a simultaneidade de uma 

espacialidade interativa, em relação corporal, ao passo que a imagem vai tomando 

lugar na superfície bidimensional da página, em relação visual. Trata-se de um jogo 

múltiplo de significantes que acontece no tempo presente, no agora do manuseio 

com o códex. 

Como resultado, apesar de a dobra de encadernação permitir uma 

progressão com a passagem de páginas, a efetivação do contínuo do livro, a 

experiência visual metamorfoseia a significação latente pelo embate vivido na página 

dupla. O descontínuo é indiciado pela diagramação distinta, pelas intensidades 

plásticas inscritas ao longo da superfície, pelas possibilidades de ir para frente ou 

para trás na passagem de páginas, uma vez que o 

 
livro já não é visto em sua sucessividade, e sim em sua sobreposição, nos 
espaços sucessivos que ele faz surgir. Nesse caso específico, cada página 
dupla propõe uma reconfiguração do universo gráfico e narrativo da página 
anterior. (LINDEN, 2011, p. 79) 
 

A ideia de uma sobreposição de páginas duplas é ainda mais intensa quando 

a margem central do livro se ausenta em sua significação prevista, ao passo que a 

ideia de sucessividade é impulsionada ao uso da dobra como espaço de passagem, 

de atravessamento de uma página à outra. Esse jogo lúdico, próprio e estrutural na 
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operação com as margens é levado a novos graus de subjetivação quando o olhante 

efetua o “drama da página virada”36. 

Destacamos ainda que, o conteúdo pictórico que se espalha pelas 

extremidades internas da página, podendo ser essa tanto emoldurada quanto 

sangrada, intenta sofrer ainda outro embate físico com a forma do livro. Dependendo 

do tipo de papel e da encadernação escolhida, a resiliência da dobra cria uma 

profundidade que torna inacessível a completa visibilidade das significações que 

habitam a fortaleza encarnada na margem central da página dupla. O book artist 

lança ao olhante novo descontínuo em sua experiência com o códex, pois aponta 

para o fato de a própria página ser uma imagem constituinte do objeto livro. 

Esse constante jogo de re-mostrar e retornar à tridimensionalidade do livro 

pela operação visual em sua superfície bidimensional, a página dupla, leva-nos ao 

terceiro movimento de manuseio com o códex, apontado por Flusser (2010, p. 157): 

o de folhear as páginas. 

 

2.2.3 Folhear: margem que lampeja no virar de páginas 
 

Em semelhança ao que Flusser compreende acerca do folhear, uma vez que 

o filósofo tcheco entende essa ação como a “liberdade de deixar jogar o acaso” 

(2010, p. 158), a virada de página em uma obra produzida por um book artist está 

diretamente ligada à espontaneidade intencional do olhante em dar sequência, em 

movimentar, em dar continuidade à experiência descontínua vivida na visualidade da 

página dupla. Seria quase como um “conta mais” direcionado ao mostrar do livro. 

A cada levantar e virar de página, ou seja, o folhear em si, a simultaneidade 

proposta na visualidade da página dupla é re-ativada, as significações são re-

vividas. A dinâmica prevista pela espacialidade na interação do códex com o 

olhante, atravessada pela espacialidade tomada pelas imagens inscritas na página 

dupla, sintomatiza as mudanças constantes propostas pelo objeto livro. 

Compreendemos assim o que Biagio D'Angelo declara ao afirmar que o “livro-objeto 

vive uma própria metamorfose” (2013, p. 39). 

																																																								
36 Segundo Katrina E. B. Jacobs (2016), a virada de páginas, já destacada por Barbara Bader (1976), 
possui uma importância tanto de construção quanto de compreensão da narrativa em livros 
ilustrados, sendo também um espaço dramático nessa narrativa por oferecer oportunidades de 
pensar como o leitor estrutura o sentido da estória a partir dessas escolhas estéticas. 
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A metamorfose acontece no virar da página, no entre-páginas do livro-

imagem. O uso desse recurso engloba todos os lados físicos do códex – suas 

margens laterais de cima, de baixo, da esquerda, da direita –, na tridimensionalidade 

que eles propõem ao objeto. Esteja esse livro aberto ou fechado, seja à mostragem 

da página dupla, face a face, ou à passagem de páginas, verso com verso. 

Quando fechados, os livros-imagem demandam a ação de abrir, levantar a 

capa, a partir das informações inscritas em sua superfície exterior – seja o título da 

obra, sejam as formas visuais abstratas ou figurativas espalhadas nessa superfície. 

O bloco de espacialidade, à priori, bidimensional é expandido ao se transformar em 

uma página dupla frente ao olhante. A encadernação fechada se torna uma página 

dupla aberta, resultado da ação com as margens laterais do livro. Uma vez que o 

bloco fechado existe na simultaneidade da dobra aberta, esse objeto alcança sua 

terceira dimensão, operada na visualidade dos versos das páginas em relação direta 

com corpo do olhante.  

Os livros produzidos por book artists partem de um refletir acerca da 

autoconsciência intrínseca ao códex, onde seu espaço interno pode ser 

compreendido tanto literal quanto conceitualmente. Retomamos assim as duas 

principais características estruturais desse objeto: sequência e finitude. 

Em nossa discussão sobre a página dupla, principiamos os modos múltiplos 

pelos quais o livro-imagem pode desautomatizar a ideia previsível de finitude quando 

um olhante se coloca diante do livro. Seja numa experiência de leitura circular 

proposta na superfície da página dupla, seja na ação libertadora de ir e vir com uma 

folha – no diálogo descontínuo entre páginas passadas, presente e posteriores. 

Parar diante de uma página dupla, bem como estabelecer relações de sentido 

entre as capas e o miolo do códex, são sintomas dos infinitos propostos na finitude 

do objeto livro-imagem. Porém cabe compreender como esse finito é re-significado 

no presente da experiência descontínua do olhante no contínuo do livro. Estamos 

falando da sequência. Sobre essa característica estrutural, Paulo Silveira expõe: 

 
A página visual está quase invariavelmente a serviço de uma sequência. 
Embora inerte e sem automatismo, como o filme e o vídeo, ela é também 
um espaço temporalizado. Ou potencialmente temporalizado, já que espera 
passivamente pela mecânica de nosso gesto. No momento em que é 
enxergada, ela é o presente. Está na iminência de ser passado ou é o 
presságio do futuro. É evocadora da memória (a nossa memória, a 
lembrança) da página que a precedeu e da expectativa daquela que a 
seguirá. (2008, p. 111) 
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Esse jogo de significações advindas dos espaços do livro – passados, 

presente, futuros – é possível pela ação do olhante em reação ao mostrar da página 

dupla diante de si. No vivenciar de uma obra produzida por um book artist, esse 

olhante percorre as páginas como que a transitar pelos espaços bidimensionais que 

se atravessam na tridimensionalidade da virada de página. E aqui compreendemos 

o que Julio Plaza afirma ao dizer que o “livro é um volume no espaço. [...] uma 

sequência de espaços (planos) em que cada um é percebido como um momento 

diferente. O livro é, portanto, uma sequência de momentos” (1982a, s.n.). Momentos 

mostrados pelo códex, na dinâmica lúdica de suas margens. 

O constante re-significar em cada um desses momentos distintos mostrados, 

sequenciados, sobrepostos, irrompe pela articulação das formas visuais, impressas 

nas páginas duplas do códex, no movimento das margens narrativas. O lampejar 

momentâneo das imagens de um real no objeto livro temporaliza a narrativa pictórica 

em constituição no presente de seu manusear. 

Esse presente do objeto livro assemelha-se ao que Walter Benjamin 

compreende como os “agoras” (1985, p. 229) do tempo histórico – os quais devem 

ser perseguidos pelo trabalho crítico do materialista histórico frente à marcha 

historicista de um “tempo vazio e homogêneo”, ou seja, um progresso que sempre 

se repetiria à semelhança do passado. Na tese XIV do seu referencial texto “Sobre o 

conceito de história”, de 1940, o filósofo e crítico literário alemão desenvolve: 

 
A história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo 
e vazio, mas um tempo saturado de “agoras”. Assim, a Roma antiga era 
para Robespierre um passado carregado de “agoras”, que ele fez explodir 
do continuum da história. A Revolução Francesa se via como uma Roma 
ressurreta. Ela citava a Roma antiga como a moda cita um vestuário antigo. 
A moda tem um faro para o atual, onde quer que ele esteja na folhagem do 
antigamente. Ela é um salto de tigre em direção ao passado. Somente, ele 
se dá numa arena comandada pela classe dominante. O mesmo salto, sob 
o livre céu da história, é o salto dialético da revolução, como o concebeu 
Marx. (BENJAMIN, 1985, p. 229-230) 
 

Esse salto dialético em Benjamin propõe pensar a história a partir dos agoras, 

buscando nessa concepção de tempo presente os outroras do passado. Como nas 

páginas duplas de um livro-imagem, viradas pelo articular de suas margens laterais, 

ação temporal que é resultado da varredura de informações visuais inscritas na 

superfície bidimensional entremeada pela margem central do códex, o outrora é 

constituído de momentos passados, não do passado em si. Logo, o outrora e o 

agora do livro se articulam no salto dialético de tempos distintos, no virar da página. 
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A palavra “dialética” em Benjamin (1985), assim como em Melot (2012), 

propõe a simultaneidade de momentos contínuos que são interrompidos, 

atravessados por momentos descontínuos, ao passo que uma sequência de 

instantes descontínuos estabelece um novo continuum.	 Segundo Georges Didi-

Huberman, à luz benjaminiana, “dis-por as coisas seria uma maneira de 

compreendê-las dialeticamente” (2017, p. 84). E aqui re-conhecemos a dialética da 

dobra: no controverter dos significantes à página dupla e ao virar de páginas, os 

livros produzidos por book artists lançam ao olhante agoras de significação. 

Além disso, esse recorrente confrontar de significantes visuais inscritos nas 

páginas passadas com os significantes da página presente – à mostra ao olhante –, 

e seu devir previsto pelo embate com os significantes das páginas futuras, no 

articular das margens narrativas do livro, aproxima-se do instante relampejante que 

Walter Benjamin conceitua como imagem dialética: 

 
A imagem dialética é uma imagem que lampeja. É assim, como uma 
imagem que lampeja no agora da cognoscibilidade, que deve ser captado o 
ocorrido. A salvação que se realiza deste modo – e somente deste modo – 
não pode se realizar senão naquilo que estará irremediavelmente perdido 
no instante seguinte. (2009, p. 515 [N 9, 7]) 
 

Diante de uma imagem dialética, do ocorrido no agora da experiência com um 

livro-imagem, o olhante é convidado a assumir o papel de interpretador de sonhos, 

assemelhando-se ao contador de histórias, ao escritor de romances, ao pintor de 

afrescos, ao compositor de sinfonias. Como co-autor da ação narrativa, por articular 

essas significações no virar de páginas, esse olhante é portador de “uma latência e 

de uma energética” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 95) que o tornam apto a se abrir 

“aos deslocamentos de sentido” (ibidem, p. 87) resultantes da visão de um lampejo 

do agora em cada página dupla, a virar a folha – seja para frente ou para trás –, no 

controverter mesmo dos significantes visuais. 

O virar de páginas é consequência em desenvolvimento, em metamorfose de 

uma edificação de sentidos iniciada ao abrir do livro. Lembramos então que o abrir 

indicia um fechar. Do “fora”, da superfície exterior, adentramos na experiência da 

página dupla e somos movidos, assim como movemos, o folhear de um livro-

imagem. Porém nosso movimento eventualmente nos levará novamente ao “fora”, 

ao re-encontro com as capas e a dobra de encadernação. Aqui re-vivemos o 

sintoma de um finalizar, um fechar do livro que é inerente ao abrir. 
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Na esteira dessa reflexão, onde tanto a forma quanto o conteúdo do códex 

impulsionam uma experiência artística, propondo uma re-interpretação do objeto 

livro, Johanna Drucker aponta: 

 
As qualidades materiais-objetuais do livro permitem o trocadilho, fornecendo 
o formato físico no qual a sequência (as páginas do livro) desaparece sob a 
aparição da unidade (o bloco do livro), assim como as infinitas implicações 
do título que são suprimidas [...] por um momento particular do contínuo 
vivido. (1997, p. 94, tradução nossa)37 
 

O mergulho na dobra de um livro-imagem é uma experiência tão essencial 

quanto a vivência na leitura de suas páginas internas. Por mais que se inscrevam na 

finitude física do códex, as informações significantes gravadas nas margens desse 

objeto criam constantes descontínuos em sua visualidade. Articula-se assim, 

simultaneamente, a dialética da dobra no re-significar das margens narrativas. 

Com isso, os book artists propõem uma desautomatização ao que é habitual, 

indiciando um não manusear o códex à semelhança das margens silenciosas que 

centralizam blocos de palavras em uma página apta à leitura linear pelo verbal – 

seja na diagramação modular dos espaços entre parágrafos, seja nos espaços em 

branco entre as páginas e a margem central do livro, ou à virada de páginas. Essa 

operação diferenciada é comum em trabalhos com o livro ilustrado, produzido para 

crianças e jovens, em sua diagramação tramada por textos verbais e visuais. 

Acerca desse fazer narrativo à experiência híbrida da leitura em superfícies 

atravessada pela linearidade do códex, na especificidade dos livros ilustrados 

produzidos por autores e ilustradores, inclusive por alguns artífices do livro, no 

embate das re-significações entre palavra e imagem, Lawrence Sipe declara: 

 
Quando lemos um romance, a quebra de páginas não contribui para a 
nossa experiência; ela é um incômodo necessário mais do que qualquer 
outra coisa, interrompendo momentaneamente o fluxo narrativo enquanto 
seguimos apressadamente com a nossa leitura. Em contraste, a virada de 
páginas em um livro ilustrado possui um significado semiótico complexo por 
ter sido cuidadosamente planejada. O livro ilustrado não é só uma série de 
imagens verbais e visuais apresentadas em câmera lenta; o autor ou 
ilustrador pode usar o breve hiato de maneiras significativamente diversas 
enquanto viramos a página. As viradas de página podem funcionar como 
sinais de perspectivas mutáveis, estados psicológicos ou mudanças 
emocionais por parte dos personagens no livro; elas podem redirecionar 
nossas emoções ou atenção. Elas podem criar drama e suspense, inclusive 
confirmar ou frustrar nossas previsões, além de representarem lacunas na 

																																																								
37 No original: “The material-object qualities of the book enable the pun, and provide the physical 
format in which sequence (the book's pages) disappears under the appearance of unity (the book 
block), just as the infinite implications of the title are subsumed [...] at one particular moment of the 
lived continuum”. 
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narrativa que devem ser preenchidas pelo leitor ou fruidor. (2001, p. 38, 
tradução nossa)38 
 

Trata-se de uma experiência que acontece na visualidade do livro em diálogo 

íntimo, e parcial, com a sua linearidade. Ainda sobre essa experiência, trazemos o 

que Sophie Van der Linden diz: 

 
De uma página dupla para a outra, não necessariamente muda-se de 
sequência narrativa. É sem dúvida mais difícil, porém, ligar uma frente a um 
verso do que uma imagem à seguinte na próxima página dupla. Por isso o 
espaço direito do livro aberto é particularmente investido com 
representações que estimulem a ligação da sequência. (2011, p. 83) 
 

Pelo que desenvolvemos até aqui, podemos afirmar que a experiência com os 

livros-imagem, aqui estudados em sua visualidade, diferencia-se do encadeamento 

habitual ao livro ilustrado. Essa previsibilidade é descontinuada à possibilidade do 

aspecto simultâneo na sobreposição de páginas, no folhear o livro à espontaneidade 

intencional de re-visitar a página dupla anterior, o outrora, no agora da página dupla 

diante do olhante – em metamorfose, a caminho de visitar a página dupla posterior. 

O componente cinético em um livro-imagem, que é “fisicamente expresso pelo 

folhear” (SILVEIRA, 2008, p. 139), enaltece esse caráter mutável da mensagem 

artística inscrita na visualidade da obra. A dinamicidade da dobra, na evolução de 

um espaço bidimensional ao estruturar uma terceira dimensão, propõe que o tempo 

se torne tangível e perceptível pela experiência do códex. Caminhamos assim para a 

quarta dimensão prevista na experiência visual com o objeto livro. 

Os descontínuos que estruturam possíveis narrativas no mostrar da operação 

com as margens do livro-imagem, à possibilidade de alcançar o grau temporal de 

autoconsciência do códex, demandam do olhante um outro posicionamento do 

mesmo diante do objeto livro. Nova re-funcionalização da dobra, pois a leitura 

tabular, em superfície, precisa ser re-vivida na edificação de sentidos pela relação 

das estruturas físicas do livro, a forma, e as inscrições plásticas que tomam conta da 

espacialidade visível nas páginas, páginas duplas e entre-páginas, o conteúdo. 

																																																								
38 No original: “When we read a novel, the page breaks contribute nothing to our experience; they are 
a necessary nuisance more than anything else, momentarily breaking the narrative flow as we hurry to 
continue reading. In contrast, the page turns in a picturebook have a complex semiotic significance 
because they have been carefully planned. The picturebook is not only a slowmotion series of 
presented verbal and visual images; the author or illustrator can use the brief hiatus in various 
meaningful ways as we turn the page. Page breaks can function as signals of changing perspectives, 
psychological states, or changing emotions on the part of the characters in the book; they may redirect 
our feelings or our attention. They may create suspense and drama, they may confirm or foil our 
predictions, and they may represent gaps in the narrative that the reader or viewer must bridge”. 
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2.2 Limiar: contrapontos de espaço-tempo no presente do livro 
 

O tempo do livro é ritmado pela forma, pela página e por seu tamanho. O 
tempo dobrado não é tempo desenrolado. O tempo do livro é o tempo 
fragmentado, ademais, como a dobra o mensura, ele é normatizado. O 
tempo do livro é determinado pelo espaço. [...] O livro tem lugar no espaço, 
mas ele instala sua leitura na duração. 

Michel Melot, 2012. 
 

Os graduais saltos de significação e re-significação propostos pela 

experiência com um livro-imagem, no articular de suas margens narrativas, tem sua 

base nesse refletir sobre o códex em sua forma e seu conteúdo. Por se tratar de um 

objeto finito que projeta infinitos ao seu manuseio, na abertura e passagem de suas 

folhas, à progressão natural e impulsionadora de sua materialidade, ele demanda 

uma compreensão outra acerca de sua relação espaço-tempo. 

Na potencialidade temporal inerente à materialidade espacial desse objeto em 

sua visualidade, é preciso efetuar sua leitura de significantes levando em conta 

forma e conteúdo – a mensagem artística. No caso específico do livro-imagem, esse 

conteúdo é constituído também pelas margens que atravessam imagens. 

Ficar diante de um livro-imagem é, em primazia, estar diante de tempos 

distintos e simultâneos, que se atravessam. Atravessamento esse estruturado na 

presentidade do objeto livro e das imagens inscritas ao longo de suas páginas 

duplas. Trata-se de uma dinâmica espaço-temporal distinta, na duração das leituras 

linear e tabular de cada elemento, tornando presentes assim contrapontos de 

significação no estabelecer das relações de significantes que se cruzam. 

Na esteira desse pensamento, em sua compreensão do atravessar de 

significantes entre forma e conteúdo no códex, Michel Melot declara: “Se o livro é um 

percurso, a imagem é um obstáculo (ou uma área de repouso) na marcha regular do 

leitor” (2012, p. 139). Somos lembrados aqui da sequência efetuada na operação 

com as margens do livro-imagem, que, à semelhança do que Melot aponta como a 

marcha do leitor – ou que Benjamin (1985) aponta como explosões na marcha 

historicista –, marca o agora da experiência de leitura em superfícies na linearidade 

do livro por parte do olhante. Aquilo que o pensador francês entende por “obstáculo” 

ou “área de repouso”, e que o filósofo alemão compreende por “explosão” e 

“lampejo”, em nossa linha de reflexão seria o descontínuo visual agindo no contínuo 

gestual ao manuseio do livro-imagem por esse olhante. 



	 63 

Ao produzir livros que desautomatizam a experiência habitual com o códex, o 

artífice se utiliza da potencialidade de progressão intrínseca à linguagem sequencial 

– compreendida por Sophie Van der Linden como: “Quando duas imagens se 

relacionam, surge a possibilidade de expressar uma progressão. Ao ligar, por meio 

da leitura, uma imagem à seguinte, o leitor às inscreve dentro de uma continuidade” 

(2011, p. 107-108). Os movimentos de girar, abrir e folhear o livro convergem para 

uma compreensão do espaço-tempo específico ao códex. 

No entanto, é preciso considerar também o aspecto espaço-temporal das 

formas visuais abstratas e figurativas que tomam a espacialidade da página dupla. 

Como nos referimos a imagens que, dentro das limitações físicas do objeto livro, 

mostram parcelas de um espaço infinito em sua ocupação extracampo às páginas, é 

preciso localizar a significação dessas inscrições plásticas em sua fugacidade, em 

sua instantaneidade, em seu tempo próprio, em seu lampejar. 

Aquilo que Sophie Van der Linden entende como “instante movimento” (2011, 

p. 104), referente à representação visual de uma brevidade objetivando aumentar a 

força sugestiva da imagem em um livro ilustrado, entra em diálogo com nossa 

compreensão acerca do tempo intrínseco às imagens que constituem o agora visual 

de um livro-imagem. Segundo Lucia Santaella e Winfried Nöth, esse tempo 

intrínseco “refere-se à imagem que é constituída de tempo” (2012, p. 78). No 

entanto, a significação do tempo nessa imagem em específico depende diretamente 

da significação do tempo inerente ao suporte no qual ela se encontra inscrita. 

A progressão dos significantes que partem da bidimensionalidade em uma 

página dupla dividida pela margem central, ao atravessarem, interpenetrarem, 

cruzarem os significantes do objeto livro na tridimensionalidade da sua virada de 

página pelas margens laterais, leva-nos a melhor compreender a quarta dimensão 

proposta pelo que Santaella e Nöth defendem como “imagens fixas”. De acordo com 

os semioticistas: “Sendo fixo, por limitações do próprio suporte, esse tipo de imagem 

organiza-se muito mais sob a dominância do espaço do que do tempo” 

(SANTAELLA; NÖTH, 2012, p. 78-79). Por outro lado, à experiência de um livro-

imagem, essa varredura linear e circular que o olhante realiza entre figurações e 

espaços “vazios” na fixidez da página dupla – no ausentar a presença dessa 

margem central do livro – aciona uma elasticidade do espaço-tempo à mostra. Essa 

ação de metamorfose temporal na imagem dominada pelo espaço fica ainda mais 

latente à leitura na suspensão que é o entre-páginas. 
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Complementando nosso pensamento em superfícies, ao discutir sobre essa 

anotação do tempo na imagem, Arlindo Machado declara: 

 
O processo de visão corresponde a uma varredura do espaço, em que os 
olhos, a cabeça e até mesmo o corpo todo se movem, construindo a 
imagem no tempo. É na dimensão temporal e apenas nela que o espaço 
pode resultar visível aos nossos olhos. (1993, p. 106) 
 

Dito isso, identificar a simultaneidade do espaço-tempo intrínseco ao objeto 

livro e o espaço-tempo inerente às imagens inscritas nas margens do códex é 

compreender e viver o tempo de leitura dos “agoras” do livro-imagem em sua 

visualidade. A experiência desses contínuos atravessados por descontínuos no 

presente do manusear as margens do livro é estar em lugar potencial à vivência da 

mensagem artística, ao cruzamento de significantes emitidos pelo book artist na 

materialidade de sua obra às mãos de um olhante. 

Essa experiência desautomatizadora, de ações libertadoras e revolucionárias 

efetuadas por esse olhante, propiciada pela obra de um artista do livro, assemelha-

se ao viver de uma experiência liminar, conceituada por Walter Benjamin em seu 

livro das Passagens (2009). Segundo o pensador alemão, à época da 

reprodutibilidade técnica da obra de arte – no início do século XX, quando o olhar 

humano sofreu uma metamorfose determinante em sua relação com a aura dos 

significantes visuais encarnados nos mais diversos meios (BENJAMIN, 2012) –, o 

ser humano respondia ao movimento acelerado da modernidade, para evitar “perder 

tempo”, deixando de viver momentos de transformação essenciais à sua constituição 

como sujeito individual em sociedade, inserido num coletivo. 

Em resultado à sua leitura do livro Les rites de passage (1909), do 

antropólogo Arnold van Gennep, Benjamin reserva uma passagem, em seu caderno 

dedicado à prostituição e ao jogo, para explicitar o conceito de limiar à diferença do 

conceito de fronteira. O filósofo expõe: 

 
Ritos de passagem – assim se denominam no folclore as cerimônias ligadas 
à morte, ao nascimento, ao casamento, à puberdade etc. Na vida moderna, 
estas transições tornaram-se cada vez mais irreconhecíveis e difíceis de 
vivenciar. Tornamo-nos muito pobres em experiências liminares. O 
adormecer talvez seja a única delas que nos restou. (E, com isso, também o 
despertar.) […] O limiar [Schwelle] deve ser rigorosamente diferenciado da 
fronteira [Grenze]. O limiar é uma zona. Mudança, transição, fluxo estão 
contidos na palavra schwellen (inchar, entumescer), e a etimologia não deve 
negligenciar estes significados. Por outro lado, é necessário determinar o 
contexto tectônico e cerimonial imediato que deu à palavra o seu 
significado. Morada do sonho. (BENJAMIN, 2009, p. 535 [O 2a, 1]) 
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O onírico, o lúdico, o sensível, todos aspectos marcantes ao estar diante de 

uma obra de arte são desejados pela crítica que Benjamin desenvolve em sua 

defesa à experiência liminar na modernidade. Característica marcante na virada dos 

séculos XIX para XX, com o advento da tecnologia e das imagens técnicas, 

testemunhamos a latência dessa falta de experiências liminares nas primeiras duas 

décadas do século XXI. Ou como diria o filósofo alemão, acerca do materialista 

histórico, desse desejo para “fazer saltar pelos ares o continuum da história” 

(BENJAMIN, 1985, p. 231). 

Uma vez que o campo das artes, e aqui especificamos o das artes visuais 

(livros de artista) em seu diálogo íntimo com a arte literária (livros infantis), é lugar 

potencial à produção de estímulos e explosões que desarticulam esse continuum 

histórico que se impõe ao olhar humano, identificamos no ficar diante de um livro-

imagem uma experiência liminar significativa e exemplar. Ao promover, na 

visualidade do códex e na re-funcionalização das margens do livro, um agora de 

duração variável e um espaço de transição de significantes em sua simultaneidade, 

o book artist cria uma zona que, segundo Jeanne Marie Gagnebin, à luz de 

Benjamin, lembra “fluxos e contrafluxos, viagens e desejos” (2014, p. 36). 

Ainda segundo Gagnebin, o conceito de “Schwelle, limiar, soleira, umbral, 

Seuil”, no pensamento benjaminiano, está diretamente ligado “ao domínio de 

metáforas espaciais que designam operações intelectuais e espirituais”, sendo 

também “registro de movimento, registro de ultrapassagem, de ‘passagens’, 

justamente, de transições”, pertencendo à “ordem do espaço, mas também, 

essencialmente, à do tempo” (2014, p. 36). Identificamos nessa reflexão muitos dos 

múltiplos aspectos apontados e pensados no presente capítulo acerca das margens 

narrativas do livro-imagem. 

A figuração de uma soleira de porta, tal como o abrir e folhear um livro, marca 

a simultaneidade de espaços e tempos que transitam entre si, se atravessando e re-

significando a visualidade do códex em sua estruturação de possíveis narrativas. 

Esse mostrar-se das margens, próprio à obra de um book artist, é o irromper de um 

limiar diante do olhante, que, nas palavras de Georges Didi-Huberman, também à 

luz de Benjamin, é um “lugar aberto diante de nós” (2010, p. 232). 

O livro-imagem propõe, a partir da operação simultânea com as margens que 

o estruturam em sua visualidade, a encarnação de um limiar que é estar, de fato, 

“entre um diante e um dentro” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 234, grifo do autor). 
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Aproximamo-nos, assim, da “linha de chegada” própria ao percurso apontado no 

início desse capítulo, quando anunciamos nossa perseguição aos elementos 

significantes presentes na obra de um artista do livro que a localizem como 

montagem sintática – uma das três defendidas por Julio Plaza (1982a). 

Segundo o semioticista espanhol, essa estruturação do livro como espaço é 

uma montagem  

 
onde a mensagem estética é fortemente autoreferente, voltada para si 
mesma, daí seu caráter de ambiguidade, pois ela está basicamente 
organizada pela similaridade. […] Em termos de livro de artista a montagem 
sintática está nos livros que tem seu suporte como forma-significante, onde 
existe interpenetração entre a informação e o suporte como é o caso do 
livro-objeto, livro-poema, ou ainda livro-obra, isto é, que a estrutura espaço-
temporal do livro é tida em conta; nestas condições o livro é intraduzível 
para outro sistema, ou meio. (PLAZA, 1982a, s.n.) 
 

Essa impossibilidade de traduzir, transportar a experiência liminar com um 

livro-imagem para outro meio, outro suporte, re-afirma o potencial mostrar de como 

fazer narrativos os espaços físicos do objeto livro – não apenas em sua 

compreensão como suporte de mensagens artísticas, mas como ele próprio uma 

obra de arte à mostra. Essa re-interpretação do códex, proposta artisticamente em 

sua materialidade, na re-funcionalização das margens do livro, abre soleiras para 

leituras possíveis em superfícies, na circularidade própria e libertadora ao olhar 

daquele que fica diante da obra de um book artist. 

Em acordo à fala de Biagio D’Angelo, quando este declara que, ao usar “os 

limites físicos do livro, o artista autêntico transforma o livro numa expressão artística 

significativa em si mesmo” (2013, p. 41), propomo-nos, no capítulo a seguir, 

retomarmos os livros-imagem de Suzy Lee e de Angela Lago – Sombra (2010) e O 

cântico dos cânticos (1992), respectivamente – munidos de chaves de leitura, 

lampejos de significação, guias de percurso que melhor iluminem as soleiras 

encarnadas nas margens do códex, que melhor marquem os agoras da experiência 

liminar ao nos posicionarmos diante dessas obras de arte descontínuas, propícias e 

propositoras de saltos dialéticos. 
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Quando um ser humano está olhando para 

uma cena, as questões que surgem são: o 

que eu vejo em primeiro lugar? O que eu 

vejo em segundo lugar? O que eu vejo em 

terceiro lugar? 

(David Hockney & Martin Gayford) 
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3 NARRAR MOSTRANDO: MOSTRAR NARRANDO 
 

Dentre os múltiplos aspectos que marcam a história do olhar humano, chama 

a atenção a circularidade que tensiona esse olhar quando o mesmo se encontra 

diante de obras de arte carregadas de tempo e espaço em sua visualidade. Essa 

circularidade é motor que rege a experiência liminar, de descontínuos que 

atravessam contínuos, diante dos livros-imagem de Suzy Lee e Angela Lago. 

Apesar de suas diferenças constitutivas marcantes e dos quase 20 anos que 

distanciam suas datas de publicação, dentro do escopo da Literatura Infantil e 

Juvenil, Sombra (2010) e O cântico dos cânticos (1992) se aproximam pelo trabalho 

lúdico e sensível que essas book artists dedicaram à re-apresentação do objeto livro 

pela peculiar operação artística de re-funcionalizar as margens estruturais do códex. 

Partindo da reflexão desenvolvida no capítulo anterior, acerca das margens 

do objeto livro, levando em conta os conceitos de dialética da dobra e limiar, 

propomos no presente capítulo realizarmos um percurso que analise e destaque os 

espaços liminares encarnados nas margens do códex que irrompem nos 

movimentos de girar, abrir e folhear, bem como pensar, nas superfícies significantes 

desses objetos artísticos, em seu potencial de criar narrativas pela visualidade. 

Objetivando realizar esse percurso, lançando luz aos modos particulares 

pelos quais cada artista do livro mergulhou no pensar artisticamente sobre esse 

objeto em sua materialidade visual, dividimos esse capítulo em três momentos: no 

primeiro, traremos à tona a progressão visual operada por Suzy Lee nas margens de 

Sombra, verdadeiro jogo de luz e sombra carregado de uma ludicidade própria aos 

livros infantis; no segundo momento, analisaremos como Angela Lago operou as 

margens de O cântico dos cânticos, em sua superfície de leitura tabular e circular, 

própria aos livros de artista, carregada de desencontros amorosos; por fim, no 

terceiro momento, marcaremos os pontos limiares pelos quais essas duas book 

artists se aproximam e se distinguem em suas propostas de pensar o livro-imagem, 

em seus graus particulares de subjetivação do objeto livro, resultando em uma 

inovação à experiência do olhante em ver e ler as superfícies significantes do códex 

– da sua capa ao seu miolo, como um todo. 
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3.1 Sombra: progressão visual da luz à sombra anunciada 
 

Acho interessante que a motivação para criar um livro possa vir das 
condições de sua forma estrutural e não somente de temas literários 
resultantes de esforços conscientes do autor. [...] Um livro que se abre de 
baixo para cima – um mundo de cima e um mundo de baixo divididos pela 
dobra central da encadernação: um brinquedo feito por uma criança – as 
criações de crianças ganhando vida... 

Suzy Lee, 2012. 
 

O jogo infantil, temático à maioria de suas obras, envolve e impulsiona a 

ludicidade do explorar as estruturas do livro-imagem na simplicidade plástica e 

potencial ao fazer artístico de Suzy Lee. Publicado em 2010 pela Cosac Naify39, 

Sombra completa a tão aclamada “Trilogia da Margem” da book artist sul-coreana – 

trilogia essa impulsionada pelo uso da dobra de encadernação, a margem central do 

códex, como espaço divisor entre mundos real e imaginário. 

Carregado de uma linearidade particular, no acender e apagar de uma luz, o 

objeto livro que Lee propõe ao olhante, infantil ou adulto40, é um estímulo visual à 

brincadeira com sua materialidade. Seja no abrir e virar das páginas de baixo para 

cima, nas diferentes angulações possíveis pelo manuseio do códex, a artista oriental 

estruturou uma possibilidade de narrativa pictórica “baseada exclusivamente na 

forma do livro e no modo como ele se abria” (LEE, 2012, p. 65). 

Ao recorrente uso de apenas duas cores ao longo de sua trilogia, ou ainda 

pelo desaparecimento do mundo real em contraponto à invasão do mundo 

imaginário no espaço da página dupla, Suzy Lee re-funcionaliza as margens do seu 

livro-imagem propondo um contínuo de ações que vão anunciando um final 

previsível. Porém essa previsibilidade é desarticulada, descontinuada pela 

possibilidade de um “conta de novo” às inscrições plásticas no final do livro. 

Numa série de mergulhos pela margem central do códex, os personagens que 

irrompem a partir do imaginário da garotinha tomam conta da espacialidade física 

das páginas, promovendo uma dilatação no tempo de leitura das imagens e do 

próprio livro. Com isso, a book artist inscreve nesse objeto sua mensagem artística 

tal como uma brincadeira infantil – de fazer visível e invisível ao acender e apagar de 

uma luz –, jogo corporal e imaginário de projetar silhuetas e sombras no espaço. 

																																																								
39 Publicado originalmente sob o título Shadow, em 2010, pela Chronicle Books, nos Estados Unidos, 
a tradução do título em coreano, ou seja, “그림자 놀이”, soa como “Brincadeira de sombra”. 
40 Segundo a ficha catalográfica impressa na edição brasileira de Sombra, a editora Cosac Naify 
identifica a obra como “livro ilustrado para crianças” e “livro infantil ilustrado” (LEE, 2010, s.n). 
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3.1.1 Em busca da luz que projeta sombras 
 

Seguindo o formato retangular próprio aos outros dois títulos da “Trilogia da 

Margem”, Sombra lança ao olhar uma materialidade tátil e sinuosa, onde a lombada 

de encadernação marca um embate suave de volumes e sombras. Com uma 

superfície exterior dominada pela forma abstrata de um branco sem quaisquer linhas 

demarcando limites, a obra que Suzy Lee expõe desautomatiza, de partida, a 

experiência do olhante diante do objeto livro. 

O contínuo da habitual leitura linear pelo verbal é atravessado pelo estímulo 

de significação no descontínuo de uma leitura em superfície, que impulsiona uma 

possibilidade de alcançar significantes no movimento de girar o livro. Esse primeiro 

movimento, na busca de uma estabilidade visual, dá acesso às primeiras 

informações, em texto verbal, inscritas na margem exterior. Porém a book artist sul-

coreana opera essas inscrições referentes ao título com uma plasticidade que indicia 

visualmente todo o percurso do que ainda está segredado em seu miolo. 

Ao discreto girar do livro em 90 graus, em sua tridimensionalidade, vive-se um 

contraponto visual pelo jogo de contrários na cor preta, marcadamente no título, na 

silhueta de uma garotinha, bem como nas linhas que desenham sua forma figurativa 

no espaço bidimensional dessa margem exterior. Um amarelo sombreia os 

elementos plásticos, em projeção a partir de uma iluminação ausente na superfície 

do livro – presente, talvez, à realidade do olhante. 

O objeto em mãos demanda um girar ainda demorado, na varredura por uma 

possível confirmação de onde estaria o limiar de entrada para essa promessa de 

narrativa, anunciada à leitura de seu título. A superfície das capas, em espacialidade 

interativa, temporaliza a experiência de seu manuseio à inscrição de um pequeno 

bloco de texto verbal no espaço do que se poderia entender como quarta-capa. Ou 

seja, há um limiar de entrada possível e um outro previsto como saída, como ponto 

de chegada. Uma previsibilidade se faz presente na marcha do olhante. 

Fisicamente medindo 31 cm de largura e 18,5 cm de altura quando fechado, 

alcançando 37 cm de altura quando aberto, a obra de Suzy Lee acompanha alguns 

formatos mais padrões de livros publicados para jovens leitores, porém inova ao 

apontar para sua soleira de entrada na extremidade inferior do códex, não em sua 

lateral. O jogo lúdico das formas figurativas, em silhueta preta, que emanam uma 

aura amarela no espaço em branco, sugere um abrir vertical pelas margens laterais. 
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Esse abrir do códex, sugerido na capa, cria um espaço de oposição e 

justaposição às significações inscritas em sua quarta-capa. O que seria uma 

circularidade do olhar opera, na verdade, como um percurso que vai demarcando 

quase uma fita de moebius no entrecruzamento dos espaços ocupados por figuras 

plásticas e aqueles dominados por texto verbal. 

As formas figurativas da garotinha na capa e de um lobo na quarta-capa 

direcionam seus olhares para as margens laterais de acesso ao miolo do livro. 

Ambos respondem à materialidade do códex nesse apontar visual para o próximo 

movimento daquele que manuseia o objeto. Ainda no tempo de um girar, Suzy Lee 

já indicia o jogo lúdico das linearidades de significação no olhar de seus 

personagens e nas auras projetadas como sombras dessas figuras: na capa, as 

sombras apontam para baixo, um “entrar” possível, enquanto na quarta-capa, a 

sombra do lobo aponta para cima, uma “saída” possível41. 

O tempo de leitura em superfície fica mais dilatado pelo uso da diagramação 

nessa margem externa, criando uma linha invisível que separa o título e a garotinha 

de suas projeções, que tomam o volume branco logo abaixo de si. Esse recurso 

gráfico, que duplica visualmente a significação do título, projeta ainda linhas que 

direcionam o olhar ao nome da book artist em tipografia não serifada, também em 

preto, na parte inferior da capa – ecoando os olhares das figuras inscritas acima. 

Segundo Suzy Lee (2012, p. 68): “Tudo é criação da criança: mesmo as 

várias vontades que ela pode ter”. Um convite à experiência dos descontínuos 

visuais que irão operar interrupções no contínuo da progressão, no estabelecimento 

de durações no ir e vir das páginas que constituem o miolo do livro. 

Ainda que, a princípio, seu uso como expressão artística fosse “como 

elemento de modelagem das formas” (BARROS, 2002, p. 42), as sombras são 

operadas por Lee em seu projetar visual na forma e no conteúdo do códex. 

Os constantes estímulos visuais, tanto pelas inscrições na superfície bi e 

tridimensional da margem externa, quanto pela visibilidade horizontal do códex em 

mãos, em indício de uma progressão vertical, levam ao abrir, dando acesso ao que 

Michel Melot chama de “a espuma do livro” (2012, p. 60). E assim leva-se luz ao que 

estava silenciado nas sombras do entre-capas. 

																																																								
41 Cabe destacar que esse jogo de olhares com as personagens de Sombra está presente na edição 
brasileira da obra, sendo comum às demais edições internacionais uma outra capa, onde a garotinha 
e suas sombras interagem com o título – projeto articulado entre artista e editora. 
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Figura 4 – Busca da luz que ative o jogo lúdico (Carvão e tinta spray). 
 

 
 

Fonte: LEE, 2010. 
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3.1.2 Ascendendo a luz e projetando sombras 
 

Suzy Lee opera um descontínuo à previsibilidade na experiência com os livros 

infantis ilustrados ao nos apresentar uma falsa guarda no abrir de seu livro-imagem 

– guarda essa reservada aos créditos na última página dupla do códex. No ausentar 

a presença da margem central, o olhante fica diante de uma página dupla 

inteiramente tomada pela forma abstrata de um preto chapado. O contraponto à 

iluminação que domina toda a superfície exterior do livro é articulado pelo jogo das 

cores branco e preto – já anunciado nos usos das mesmas na capa. 

A obra que a book artist oferece ao olhante carrega, à parte superior da 

página dupla, uma inscrição falhada, em branco, de uma onomatopeia que sugere 

um acender ou apagar de luzes: “CLICK!”. Somos lançados em um espaço que, 

enquanto o códex estava fechado, era ausência de luz, de iluminação. O elo entre a 

capa e a primeira página dupla é estabelecido na leitura da cor branca, própria ao 

papel, que atravessa a tridimensionalidade espacial do objeto, transitando pela 

margem lateral – onde esse branco incita uma iluminação vinda de fora das 

limitações físicas do livro, enquanto o objeto reage à abertura por aquele que o 

manuseia. Presenciamos o marcar de uma dimensão temporal. 

Segundo David Hockney e Martin Gayford (2016, p. 56, tradução nossa)42: 

“Para ver um volume, você precisa de luz – e sombras”. É o que Suzy Lee inscreve 

na superfície das páginas duplas de seu livro. Por uma série de pranchas seguidas, 

mantém-se um jogo de oposições visuais pela presença indicial, ao centro externo 

das margens laterais de cima e de baixo, do que seria uma corda, um fio associado 

ao ascender e apagar dessa luz ausente, anunciada em espaço extracampo às 

limitações físicas da página sangrada. O ausentar total dessa iluminação exterior 

acompanha o mergulhar cada vez mais profundo da garotinha em seu espaço 

lúdico, onde o mundo concreto desaparece para dar lugar ao imaginário dominante. 

Anna Barros, em discussão sobre a arte como um tecido de luz, aponta para 

o aspecto moderno da “luz-fenômeno” (2002, p. 47), que desencadeou no futurismo 

toda uma reflexão de vislumbre às possibilidades da luz como meio de expressão 

artística. Em eco a essa leitura, a book artist sul-coreana carrega esse vislumbre, de 

uma significação em metamorfose, ao longo das páginas duplas de seu livro-

imagem. A iluminação, que proporciona uma leitura na superfície das páginas de 

																																																								
42 No original: “To see volume you need light – and shadows”. 
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cima, projeta silhuetas opacas nas páginas de baixo, consequência do atravessar a 

margem central do códex. Essa transição tridimensional evolui gradualmente na 

superfície bidimensional da página, pela linha separadora de dois espaços 

justapostos – real e imaginário. O contraponto visual ao que se compreende como 

“mundo das sombras” fica marcado pelo avançar do amarelo em spray e das 

silhuetas em preto nessa superfície, deixando as páginas de baixo e se fazendo 

presença na página dupla como um todo, junto à sua “criadora”. Porém, no lugar de 

a prancha à mostra ser dominada pelo preto chapado inicial, há uma iluminação 

extrema que irrompe do branco da página física em sua inter-relação com essas 

manchas amarelas e silhuetas pretas, articulando novas significações na narrativa 

pela iluminação possível no manusear das margens laterais do códex pelo olhante. 

Composto em três cadernos – onde o primeiro e o último se dobram em 

quatro folhas impressas em seus dois versos, enquanto o caderno central se faz 

pela dobra de três folhas inscritas em suas duas faces –, Sombra propõe, 

concretamente, 21 páginas duplas em seu miolo. A leitura nas superfícies dessas 

páginas acontece tanto em movimentos circulares do olhar quanto na linearidade do 

códex, pelo articular das margens laterais a partir da capa. O atravessar visual das 

formas abstratas que constituem essa narrativa, do contrastante entre-mundos em 

branco e amarelo, na simultaneidade de um estar diante e estar dentro, é incitado 

pelo recorrente expor e esconder com a margem central da encadernação. A 

dialética da dobra, no controverter dos significantes em páginas justapostas, torna-

se também limiar de metamorfoses do imaginário em jogo, onde as projeções da 

garotinha ganham vida em seu atravessar pela margem central. 

Inspirada pelo trabalho do artista plástico Giorgio de Chirico, como Mystery 

and melancholy of a street (1914), além do tradicional teatro de sombras43 – antiga 

arte de contar histórias, originária de uma lenda chinesa –, Suzy Lee se utiliza de 

uma simultaneidade proposta pelas inscrições sinuosas em carvão das formas 

figurativas que tomam e movimentam a espacialidade nas páginas duplas de seu 

livro. Segundo a própria book artist, à “linearidade das fortes e precisas linhas além 

do sentido dinâmico de volume, graças aos efeitos esfumados a dedo” (LEE, 2012, 

p. 28) irrompem justaposições visuais de significações intrínsecas à temática das 

sombras – como o duplo e a transfiguração –, gravadas na forma e no conteúdo do 

objeto livro como mensagem artística. 
																																																								
43 Informações fornecidas por Suzy Lee a Luis Carlos Girão, via email, em outubro de 2013, além de 
postagens em seu blog pessoal, curioseur and curioseur!, no domínio: <http://tokigool.egloos.com> 
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Como superfície bidimensional à mostra em resultado ao abrir, ao lançar luz 

no conteúdo de sua forma, efeito possibilitado por sua tridimensionalidade, Sombra 

articula uma série de descontínuos à experiência contínua do olhante quando o 

códex ausenta a significação de sua margem central e as figuras do imaginário da 

garotinha atravessam o espaço da página dupla, auxiliadas pelo amarelo dominante 

no espaço de sombras. O jogo lúdico infantil, inscrito na espacialidade da página, 

tomada por figuras e cores, temporaliza a espacialidade interativa do livro na 

brincadeira de desvelar e esconder objetos – que vão desaparecendo na página de 

cima ao passo que vão se tornando presentes, como silhuetas de animais e plantas, 

na página de baixo. Acender e projetar latentes ao articular das margens laterais. 

Sobre esses contrapontos visuais que alicerçam a quarta dimensão da 

espacialidade pelo jogo entre forma e conteúdo, da materialidade do códex em 

relação direta à ludicidade das imagens inscritas na página dupla, Arlindo Machado 

comenta: 

 
Se considerarmos a imagem como uma ocupação de espaço (que pode ser 
bi ou tridimensional) por formas de cores e texturas variadas, o tempo 
ocorre aí como uma força geradora de anamorfoses, liquefazendo os corpos 
para derramá-los num outro topos, num cronotopos, portanto num espaço-
tempo. (1993, p. 103, grifos do autor) 
 

Em eco a essa liquefação de corpos apontada pela anotação de tempo nas 

imagens, Suzy Lee se utiliza da inscrição de um lago ficcional no espaço imaginário 

à página de baixo, por onde suas personagens em silhueta atravessam a 

materialidade da margem central do códex. Nesse sentido, a book artist comenta: 

“Achei que talvez a água tornasse a margem mais flexível para travessar” (LEE, 

2012, p. 73). É o que se lança ao olhar quando a forma figurativa de um lobo, já 

anunciado na quarta-capa de Sombra, atravessa esse espaço significante, do que 

se compreendia até ali como divisória de mundos real e imaginário, resultando em 

um descontínuo que atravessa o contínuo de significação visual na página dupla 

diante do olhar. Em semelhança intertextual aos contos de fada, a figura sombria do 

lobo vislumbra sorrateiramente o campo aberto no qual a garotinha “resta sozinha” 

como elemento desse já não tão real ficcional à página de cima – agora realidade de 

uma fauna e flora em movimentação, em seu tempo particular, à página de baixo. 

O recorrente atravessamento das sombras pela margem central do livro, até 

mesmo da garotinha em seu posterior mergulho no espaço imaginário, agora 

dominado pela tinta amarela, vai anunciando uma re-significação para esse limiar de 
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passagem tridimensional, unindo páginas de cima e de baixo, anulando a 

justaposição inerente à página dupla. Gradualmente, cria-se um espaço único na 

superfície dessas páginas, possibilitando uma leitura circular no girar de algumas 

delas. O espaço tomado pelas formas figurativas das sombras impulsiona mudanças 

de perspectiva visual no manusear do objeto livro pelas margens laterais. O mundo 

das sombras está completamente iluminado pela luz exterior ao livro. 

Tão fugidias quanto a sombra de Peter Pan, as figuras sombrias, que 

alimentam infinitos na finitude física do livro-imagem de Suzy Lee, re-apresentam o 

códex como um espaço de interatividade, de brincadeira infantil – junto ao fabular da 

garotinha. Ao passo que essa garotinha só existe como personagem no mostrar 

desse objeto como suporte de uma mensagem artística, o domínio efetuado pelo 

amarelo nas páginas duplas de seu conteúdo impulsiona uma movimentação 

centrípeta, que vai se inscrevendo na forma quadrada em mãos. 

Testemunhamos ainda a irrupção, carregada de um branco vindo da margem 

lateral, extracampo à delimitação do livro, de um chamado em texto verbal: “O 

JANTAR ESTÁ PRONTO!”. Essa inscrição em palavras na superfície da página 

dupla, novamente tomada pelo preto chapado, resulta em novo descontínuo espacial 

que se articula às possibilidades de compreensão desse espaço no qual a garotinha 

estaria ao início da narrativa anunciada: tanto pode ser um porão quanto um sótão. 

O retorno da luz de um mundo real, bem como a retomada da significação da 

margem central como divisória de espaços, estabelece um breve contínuo de 

previsibilidade que é interrompido ao surgimento de nova página dupla dominada 

pelo preto, sem qualquer outra inscrição. Nas palavras da book artist: “Uma página 

vazia sem contexto pode ser um erro de impressão, mas se o [preto] da página é 

essencial para adicionar sentido ao contexto, uma página sem palavras ou imagens 

não é uma página vazia” (LEE, 2012, p. 112, grifo nosso). Não é, de fato. 

Essa página dupla “vazia” está carregada de um drama, um suspense 

diretamente relacionado à abrupta interrupção da brincadeira articulada no 

imaginário da garotinha. Na página dupla anterior a essa dominada pela mancha 

preta, a personagem se despede das projeções que figuram na página de baixo. 

Porém tudo o que o livro lança ao olhar são silhuetas projetadas à semelhança da 

bagunça presente na página de cima. O imaginário fica sugerido no concreto do real. 

À página dupla final, Suzy Lee sugere nova linearidade possível na superfície 

tridimensional do códex: um “CLICK!” a partir das sombras. 
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Figura 5 – Iluminação que projeta sombras (Carvão e tinta spray). 
 

 
 

Fonte: LEE, 2010. 
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3.1.3 Progressão do folhear sombrio 
 

De partida, Sombra aciona um descontínuo à experiência do olhante diante 

do objeto livro, resultante do seu girar 90 graus para uma possível leitura do que 

seria a capa – aportada na inscrição plástica do título, que se assemelha 

visualmente, em seu jogo de projetar sombras, ao movimento de abrir o códex. Já a 

identificação do que seria a quarta-capa, em seu lado oposto, prolonga essa 

primeira desautomatização ao habitual manuseio com o livro. 

Na sequência, o abrir do livro, ação que demanda um levantar dessa margem 

externa, é que possibilita sua leitura híbrida pela dialética da dobra, na re-

funcionalização das margens narrativas em seu articular das páginas duplas ao virar 

de folhas. Em sua entrada, a obra de Suzy Lee opera um jogo de descontínuos que 

aproxima a significação de sua materialidade àquela do que se compreenderia como 

um brinquedo para a infância, uma vez que seus estímulos visuais remetem a 

reações táteis – simultânea e sucessivamente. 

Essa progressão de movimentos pelo folhear do livro é re-apresentada tanto 

nas inscrições plásticas ao abrir das páginas duplas quanto nas informações verbais 

e visuais ao girar da dobra de encadernação – lembrança recorrente às margens 

central e laterais do códex. Testemunhamos assim uma nova vivência do livro como 

objeto de arte e de jogo infantil em sua materialidade visual, de significantes lúdicos 

que impulsionam uma sequência de simultaneidades tridimensionais possíveis na 

exploração dessa dobra. 

Se a “luz é a chave de nossa força visual” (DONDIS, 2007, p. 109), a ação de 

folhear – para cima ou para baixo, ir e vir no entre-páginas – se torna a chave de 

nossa experiência liminar. Reação à descontinuidade gerada pela mostragem que 

irrompe das páginas do objeto livro. Acerca dessa luz, já discutida em sua ausência 

presente, a book artist sul-coreana posiciona plasticamente o fio do ascender e 

apagar no ponto central das margens laterais da página, no limiar de significação 

acionado desde o abrir da capa – iluminar que é contraponto ao códex fechado, sem 

luz. O olhante ilumina o espaço de significação e comanda sua progressão, inscrita 

plasticamente nas pranchas que compõem a narrativa pictórica da garotinha. 

Iluminar o conteúdo bidimensional desse volume impulsiona um descontínuo 

pela presença de um fio na espacialidade temporalizada das sombras, à 

extremidade de baixo na página dupla. A previsibilidade anunciada na extremidade 
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de cima é interrompida em seu sentido latente pela tentativa de estabelecer relações 

entre esses extremos da página dupla, bem como no entre-páginas, pelo ir e vir com 

as margens laterais. São impossibilidades próprias do mundo tridimensional que Lee 

torna possíveis na espacialidade bidimensional e lúdica do livro. 

Ao estímulo visual de um revelar, levando luz de fora às significações inscritas 

nas sombras dentro livro, Suzy Lee articula uma operação com as margens do 

códex que ecoa o que Georges Didi-Huberman aponta ao dizer que as imagens “são 

sempre lugares” que “se abrem a nós” (2010, p. 247). Diante do olhar, essas 

páginas em branco, amarelo e preto, que são abertas e folheadas – na ludicidade 

descontínua que estabelece simultâneos tridimensionais entre instantes silenciados 

no drama da virada de página e outros que ganham voz de significação à 

mostragem da página dupla – criam lugares de lampejar, de re-conhecer. 

Não diferente é a simultaneidade de tempos espaciais, na transição pelo 

entre-páginas, que interrompe significações anteriores, sem deixar de prever 

posteriores, ao dar lugar para re-significações estimuladas no avanço plástico do 

amarelo em tinta spray – efeito esse re-afirmado pela progressão efetuada no 

folhear dessas margens laterais. O folhear também é limiar de idas e vindas às 

páginas anteriores e posteriores no estabelecimento de relações quanto aos 

desaparecimentos no mundo real e as figurações no mundo imaginário da garotinha, 

assim como os índices visuais de um clímax narrativo anunciado nessa progressão. 

Ao refletir sobre o trabalho que opera como book artist na constituição de um 

livro-imagem, Suzy Lee comenta que 

 
o livro não só se torna um receptáculo para informações, mas uma 
expressão artística significativa em si mesmo. Com a sintonia fina do artista, 
a forma começa a gerar significados e a história se aviva. O formato do livro 
se torna seu conteúdo potencial. (2012, p. 103) 
 

O conteúdo denuncia mais uma vez sua materialidade quando a página dupla 

em preto chapado, próximo ao fim da narrativa, torna-se limiar de infinitos numa 

dimensão temporal. Em reação a uma iluminação externa ao livro, irrompe nessa 

superfície de sombras uma silhueta inscrita no mundo da imaginação à página 

anterior. A contiguidade dessas durações no entre-páginas é “a abertura repentina e 

a aparição (arrebatamento) de uma latência ou de uma sobrevivência (ilhota de 

imobilidade)” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 46). Ação lúdica possível pela articulação 

das margens, das imagens inscritas em superfície às páginas viradas. 
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Figura 6 – Progressão de um sombrear (Carvão e tinta spray). 
 

 
 

Fonte: LEE, 2010. 
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A proposta que Suzy Lee faz no último título da sua trilogia de livros-imagem 

torna inusitada a experiência visual e corporal com essa materialidade de espaços e 

tempos interativos. É possível segurar Sombra aberto em um ângulo de 90 graus, 

criando uma perspectiva visual onde a página de cima seria o real da garotinha, na 

vertical, e a página de baixo, especializada na horizontal, seria como o chão por 

onde se espalham as silhuetas de uma escada, uma vassoura, uma bota velha etc. 

Essas silhuetas em metamorfose do mundo imaginário se inter-relacionam com o 

mundo concreto pela dialética da dobra, no operar com a margem central do códex. 

A herança oriental de uma leitura em superfícies contínuas, como nos rolos 

de pergaminho, em sua verticalidade, pode estar presente nesse primeiro ato de 

entrar pelas espacialidades de Sombra. Ação desveladora é abrir o livro-imagem 

dessa book artist, no lançar luz às inscrições significantes em páginas duplas, no 

articular das margens laterais, movimentando a encadernação até então fechada. 

O contínuo produzido pelo ato de folhear para cima é interrompido quando as 

páginas duplas são tomadas por formas figurativas, que vão desaparecendo e se 

espalhando, simultaneamente, pela superfície bidimensional do papel. A luz acesa 

está tanto na página de cima, projetando silhuetas à extremidade inferior, quanto na 

de baixo, irrompendo manchas amarelas que dominam a espacialidade lúdica. 

O presentificar da margem central como linha divisória de dois espaços 

justapostos, assim como o seu ausentar na união de um espaço quadrado, responde 

às linearidades propostas na leitura das superfícies em jogo cromático entre branco, 

preto e amarelo. As formas dos objetos originalmente presentes no mundo real 

inscrevem sua temporalidade na extremidade inferior, em um projetar de silhuetas 

pelo imaginário da garotinha. A ação à mostra acontece pela presença ausente de 

uma fonte de luz que produz volumes e sombras no folhear. 

 
É possível ver melhor o grupo das sombras invertendo o livro. Se o livro for 
relido com o mundo das sombras em cima, a história recebe um toque 
inteiramente novo. Ele pode ser visualizado de diferentes ângulos; neste 
aspecto, o livro é, de fato, um “objeto”. (LEE, 2012, p. 82) 
 

Ao operar uma progressão de sua narrativa, anunciada ao título, pelo virar de 

páginas para cima, Suzy Lee consegue ainda promover a linearidade significante de 

um “conta de novo” quando irrompe novo “CLICK!” na página de baixo. No girar do 

códex, revela-se uma festa, ecoando o lúdico latente da garotinha, no mundo 

habitado pelas transfigurações provenientes de seu imaginário. 
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3.2 O cântico dos cânticos: circularidade de (des)encontros 
 

Só consegui terminar o livro, quando decidi deixá-lo sem palavras. Velei o 
texto. Cobri o espaço a ele reservado nos desenhos, com ornamentos e 
flores. Páginas se dobram sobre si, querendo talvez O CÂNTICO DOS 
CÂNTICOS intocado, num lugar sagrado, pleno de seus segredos. 

Angela Lago, 1992b. 

 

Após seis anos de laborioso fazer artístico, Angela Lago apresentou sua re-

leitura para O cântico dos cânticos – texto do Antigo Testamento, atribuído a 

Salomão44. À época de sua publicação, pelas Edições Paulinas em 199245, o livro-

imagem da book artist mineira se destacou entre as produções literárias brasileiras 

para o público infantil e juvenil46. 

Utilizando as margens central e lateral do códex como códigos reveladores da 

relação corporal entre olhante e livro, Lago propõe uma nova experiência estética 

com esse objeto – no início dos anos 1990, ainda pouco explorado em suas 

potencialidades em território nacional. Pensando o livro em sua multiplicidade, como 

suporte e mensagem artística ao mesmo tempo, a artista re-localiza seu trabalho 

como uma obra de arte de estímulos pelo visual dentro de um escopo editorial 

destinado aos mais diversos leitores – não apenas crianças e jovens, como adultos. 

A circularidade espacial, estimulada pelas margens d’O cântico, estrutura-se 

no livro como um todo, desde suas capas, à sua abertura e passagem de páginas 

duplas. O encontro e desencontro amoroso, indiciado no texto bíblico, é articulado 

pelo transitar entre imagens inscritas nas páginas duplas e a linearidade do livro que 

vai se revelando. Em equivalência, a materialidade e o conteúdo visual desse título, 

que, segundo Lago, é “construído sob o signo da paixão” (1992b, s.n.), edificam uma 

obra carregada de descontínuos espaciais e temporais que atravessam o contínuo 

em progressão, inerente ao suporte. A artista brasileira explora muito mais do que as 

margens de uma página dupla que se abre e se fecha, como veremos a seguir. 

																																																								
44 Segundo André Mendes, em sua análise da relação entre textos verbal e visual à constituição do 
livro-imagem de Lago, “pode-se afirmar que O cântico dos cânticos é posterior à época salomônica” 
(2007, p. 61), tratando-se de uma leitura dessacralizadora do cântico oriental, havendo, pelo menos, 
cinco interpretações possíveis – as quais o pesquisador desenvolve em seu ensaio referencial. 
45 Obra integrante da Coleção Lua Nova, sob direção de Edmir Perroti, vinha acompanhada por um 
caderno de mediação de leitura, elaborado por Anna Flora Coelho, sendo indicada para leitores a 
partir de 12 anos (LAGO, 1992, s.n.) 
46 Interessante lançar luz sobre o fato de a editora Cosac Naify, mesma que publicou a trilogia de 
Suzy Lee e que reeditou O cântico dos cânticos em 2013, ter categorizado a obra de Lago como “livro 
de arte”, “livro-imagem” e “livro de imagens” (LAGO, 2013, s.n.), sem qualquer menção ao fato de a 
mesma ser direcionada ao público infantil e/ou juvenil.	
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3.2.1 Cântico que circula no manusear 
 

Com uma materialidade tátil e visual, o deslumbramento indiciado já desde a 

margem exterior do livro-imagem de Angela Lago propõe uma leitura em superfície 

circular. Ao olhante é lançado um desafio de seguir pelas linhas curvas nas margens 

laterais do livro em direção ao ponto focal de exposição. Cores e formas, traços 

pontilhados em vias circulares nos fazem girar o códex para assimilar tanto o nome 

da autora quanto o título da obra. 

À presença dessas inscrições em palavras na superfície exterior do livro, Luís 

Camargo afirma se tratar de um diálogo implícito entre palavra e imagem, onde o 

texto verbal, ainda que ausente no conteúdo do códex, estabelece um “diálogo com 

o texto bíblico por meio do título” (2006, p. 242). O espaço reservado a essas 

informações verbais na diagramação da capa marca um descontínuo espacial na 

experiência de manuseio com o livro, por sugerir um girar do objeto. 

Fisicamente medindo 24,5 cm de largura quando fechado, com uma altura de 

34,5 cm, e alcançando 48,5 cm de largura quando aberto, o livro-imagem de Angela 

Lago desautomatiza a experiência habitual com o livro – especialmente daqueles 

tradicionalmente produzidos no âmbito da literatura para crianças e jovens. Apesar 

de impressos, em sua maioria, em formato retangular, os livros infantis ilustrados 

limitam suas medidas a pré-determinações das gráficas escolhidas pelas editoras 

que publicam esses títulos. Ou seja, uma parte significativa dos artistas que criam 

textos verbal e visual para livros infantis e juvenis fica de fora das decisões que são 

próprias ao designer – que preenche os espaços de diagramação do livro com as 

informações plásticas nas páginas internas do códex. Ao atentar para todos os 

detalhes envolvendo forma e conteúdo de sua mensagem artística, a book artist 

mineira produz uma obra onde o espaço em branco, em seu espalhar-se pela 

superfície da capa, também solicita o ato de girar o objeto. 

As margens narrativas que impulsionam essa circularidade regem também os 

elementos significantes dessa obra produzida por uma artífice que encara o livro 

como objeto de jogo, de exploração lúdica por se tratar de um livro, nas 

potencialidades intrínsecas ao códex. E o girar do objeto oferece outra capa, mais 

uma possibilidade para o abrir desse livro.  

Novo limiar se abre diante do olhante, uma vez que existe a chance de uma 

narrativa possível seguir silenciada à abertura de uma outra, no lado que 
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supostamente seria o oposto do livro, fazendo surgir um contínuo próprio ao circular. 

Assim testemunhamos um descontínuo temporal – duas possibilidades de avanço 

na experiência linear com o códex – resultante de um descontínuo espacial – duas 

capas próprias à experiência circular –, ambos inscritos na margem externa do livro. 

Na esteira dessas experiências concomitantes, ao abordar um dos aspectos 

do livro como forma de arte, Julio Plaza afirma que esse objeto, encarnado no 

binômio da “similaridade-simultaneidade”, permite “estabelecer uma sequência 

espaço-temporal […] pela circularidade através de duas possíveis leituras: começo 

por qualquer uma das capas” (1982a, s.n.). É o que Angela Lago propõe ao olhante 

do seu cântico em forma de códex, apto tanto à circularidade quanto à linearidade 

em seu manusear diferencial. 

A moldura em branco que centraliza o espaço circular inscrito na capa, ao ter 

suas formas retangulares reproduzidas em uma nova moldura interna, inscrita em 

relevo tátil ao papel, propõe novas margens laterais e uma leve transição da 

bidimensionalidade, própria à superfície chapada, para uma terceira dimensão do 

conteúdo ainda segredado no miolo do livro. A multiplicação das margens laterais do 

códex toma posição já no primeiro embate com o olhante. O colorido que irrompe 

dos pontos utilizados em intencionalidades distintas, figurando algumas formas 

nítidas e uma transição de tons, sugere outras molduras também retangulares. 

O uso dessas linhas retas, que re-presentam o formato do próprio códex, 

propicia contrapontos de significação em seu preenchimento visual, na constituição 

do volume em si, uma vez que a cor branca encobre toda a superfície sem qualquer 

delimitação visual, fora as margens laterais do próprio livro. E outros descontínuos 

espaciais se fazem presentes em formas abstratas e figurativas – folhas, flores e 

galhos – que preenchem as molduras internas ao volume demarcado no centro. 

O movimento visual ao centro da capa, re-apresentado na capa do lado 

oposto e invertido do livro, estabelece uma duração na experiência do olhante à 

possibilidade múltipla do que ainda está silenciado, ao que ainda é uma estranha 

promessa, uma verdade possível. Segundo Michel Melot (2012, p. 58): “O códice, 

encerrado entre duas capas, não contém a verdade: a forma é sua própria verdade”. 

O girar, como vimos em nosso segundo capítulo, leva ao ato revolucionário e 

libertador do abrir. Abrir O cântico dos cânticos resulta numa busca por significantes 

ausentes na presença do branco que domina a margem externa do códex. Busca-se 

o conteúdo que atravessa a forma artística à mostra. 
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Figura 7 – As circularidades do cântico (Pintura em cores). 
 

 
 

Fonte: LAGO, 1992. 
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3.2.2 Deslumbramento que lampeja aos olhos 
 

Escolha feita, por qualquer uma das capas levantadas, vive-se o 

atravessamento de um dos limiares possíveis na materialidade d’O cântico dos 

cânticos. O branco na margem exterior dessa fortaleza segue latente à mostragem 

de seu interior, na guarda e, como será observado, em todas as demais páginas 

duplas emolduradas do livro. As margens laterais do códex seguem se multiplicando 

no avançar da narrativa – por elas articulada. 

Nas duas entradas, a margem central marca sua dupla significação: como 

espaço que separa/divide a página dupla e como espaço unificador das páginas à 

esquerda e à direita. O códex expõe um quadro em branco ao olhante, “vazio” que 

presentifica um descontínuo circular no contínuo espacial próprio à guarda do livro. 

Essa significação na forma abstrata do branco segue ainda por mais uma 

página dupla, impulsionando um novo contínuo, que acaba sendo interrompido 

quando inscreve-se na extremidade inferior direita da prancha à mostra o dobrar 

para cima de uma margem ficcional – metaficcional ao denunciar visualmente a 

materialidade do objeto livro. Ao propiciar um vislumbre do conteúdo visual inscrito 

ao longo das demais páginas d’O cântico, essa virada da margem lateral cria um 

suspense, lampejo de significação, que convida o olhante à leitura das superfícies 

plásticas em suspensão pelo virar ficcional. 

Um dos ápices na constituição desse livro-imagem está exatamente na 

exploração múltipla desse recurso visual, que segue ao longo das demais páginas 

duplas em direção ao centro do códex. Angela Lago não apenas re-funcionaliza as 

margens físicas do objeto livro, como também multiplica essas margens 

ficcionalmente, no girar e abrir de diversas pranchas visuais presentes na 

materialidade de uma única página dupla. Por sua vez, a margem central se 

confunde às inscrições plásticas de cenários por onde percorrem as personagens, 

que circulam em movimentos concomitantes às viradas também circulares das 

margens laterais ficcionais. O espaço de representação da narrativa pictórica 

responde às imagens e ao livro – ganhando cada vez mais volume nesse espaço. 

Na esteira dessa reflexão, a book artist declara: “Trata-se de um espaço de 

representação. No espaço bidimensional nada tem concretude. Posso inclusive 

construir imagens que de outra forma seriam impossíveis. No papel, tudo é ficção” 

(LAGO, 2011, p. 2). Forma e conteúdo dialogam ao se expressarem visualmente. 
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A promessa de uma vivência própria ao cântico, já anunciada na capa, 

estabelece relação íntima com seu conteúdo nesse recorrente uso dos elementos 

plásticos que estão inscritos em todas as páginas do miolo. A mensagem artística 

relampeja diante do olhante, re-apresentando motivos florais em molduras que se 

inscrevem nas superfícies das páginas duplas. A evolução e inter-relação desses 

elementos visuais ciprestes ecoa a movimentação ao centro das pranchas, onde o 

acontecimento da narrativa amorosa se desenvolve a cada abrir de página.  

Composto por um único caderno de sete folhas impressas em seus dois 

versos, o livro de Angela Lago propõe, concretamente, 15 páginas duplas. No 

entanto, essa informação quantitativa se torna irrelevante frente a multiplicidade 

lúdica característica dessa obra, quando inúmeras pranchas sobrepostas são 

inscritas na superfície de uma única página dupla. Essas infinitas viradas ficcionais 

das margens laterais, que circulam diante do olhar, produzem um descontínuo 

espacial concomitante às durações de leitura nas pranchas de cada página dupla. 

Ao que se poderia apontar como centro dessas incontáveis margens laterais 

ficcionais, que dialogam diretamente com a materialidade das margens laterais do 

objeto em si, Lago opera um mostrar de planos espaciais e temporais distintos e 

simultâneos fazendo uso da técnica do pontilhismo47. A exploração desse recurso 

plástico – que pressupõe o espaço em branco manchado por pontos de pintura a 

óleo – reforça a experiência circular do olhante, nos múltiplos agoras da sua leitura 

do cântico amoroso. 

Utilizando essa técnica na plasticidade que se inscreve ao longo das páginas 

duplas de seu livro, Lago re-presenta intensidades visuais justapostas em 

constantes figurações circulares, tanto na prancha central quanto nas molduras. 

Nessas últimas, as formações pontilhadas sugerem o tracejado de arabescos que 

figuram galhos, folhas e flores, ornamentando as margens laterais ficcionais. 

No espaço reservado à ação narrativa, Lago re-lança ao olhante a 

multiplicidade de caminhos e trajetos possíveis na espacialidade do seu cântico. Tal 

efeito é conseguido ao aproximar os pontos de cor em formações angulosas, 

elaborando movimentos circulares nas edificações – seja no chão ou nas paredes, 

seja nos tetos e nas escadarias revestidos em motivos xadrez – por onde transitam 

suas personagens. Infinitos a serem percorridos pelo olhante no manusear o códex. 

																																																								
47 Expressão artística que marcou o movimento impressionista em meados do século XIX, com maior 
representação nas obras dos franceses Georges Seurat e Paul Signac. 
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A book artist mineira reforça esses estímulos visuais tanto na denúncia das 

folhas que são viradas ficcionalmente quanto na intensidade da delimitação das 

cenas à mostra, ao (dês)centralizar a prancha narrativa em diversas molduras 

ficcionais. A página física se torna imagem narrativa do acontecimento que o códex 

está revelando em seus movimentos de girar, abrir e folhear. 

Quando ausenta a margem central do livro nas páginas duplas do seu 

cântico, Angela Lago expõe um jogo de forças visuais entre as extremidades à 

esquerda e à direita da superfície à mostra. Seja por efeitos de cor, seja pelas 

intensidades espaciais marcadas nos pontos focais justapostos, seja nas múltiplas 

perspectivas, ou mesmo no posicionamento desnivelado das personagens, a artífice 

arremata a relação do conteúdo à encadernação quando essa margem na dobra do 

códex é o lugar onde se estabelece o contraponto de significação entre um lado e 

outro da página dupla. 

No articular desses contrapontos de significantes visuais, a circularidade do 

espaço à mostra dilata o tempo de leitura. Tempo esse embutido na imagem da 

página dupla, no mostrar de planos distintos, que expõe agoras no girar do livro. 

Sobre esse efeito visual resultante da inserção de tempo na imagem, Arlindo 

Machado declara: “[...] o tempo surge então como um elemento transformador, 

capaz de abalar a própria estrutura da matéria, de comprimi-la, dilatá-la, multiplicá-

la, torcê-la, até o limite da transfiguração” (1993, p. 101). Transfiguração essa 

gravada no agora do livro, à leitura demorada em cada espacialidade distinta, 

mostrada pelas margens do códex em manuseio. 

Sobre operar com uma multiplicidade de perspectivas espacial e temporal nas 

pranchas d’O cântico dos cânticos, Angela Lago assume se tratar de 

 
[...] uma clara evocação a Escher, o artista gráfico que explorou o infinito, e 
cujas fascinantes gravuras conheci ainda adolescente também. A partir do 
estudo da obra deste artista, inventei outras e novas perspectivas que 
ignoram suas leis e desenham escadas impossíveis, colunas que sugerem 
dois planos em apenas um, ou que são mais numerosas no topo que na 
base. São construções que só são cabíveis na irrealidade das duas 
dimensões que a folha de papel oferece e não na realidade tridimensional. 
(1992b, s.n.) 
 

Em clara referência a obras dos artistas gráficos M. C. Escher, como 

Relativity (1953), e William Morris, como Cray (1885), a book artist mineira propõe 

alcançar a quarta dimensão das imagens inscritas em suas pranchas narrativas. O 

trabalho minucioso na composição das páginas duplas resulta em durações infinitas 
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dentro da materialidade finita do códex. Trata-se de uma proposta de evoluções 

dimensionais na espacialidade da página pelo aspecto temporal dessas inscrições. 

É o caso da cena mencionada por Lago, onde os amantes aparecem separados em 

andares interligados por uma série de colunas que alcançam arquiteturas 

impossíveis – tanto pelas colunas que se sustentam ao lado das escadarias, quanto 

pela inversão vertical dos espaços por onde essas personagens transitam. São 

tempos distintos, de uma busca incessante, que acontece no agora da página aberta 

diante do olhante, ecoando a dupla procura da narrativa. E essas ações acontecem 

na leitura circular das páginas, que são articuladas pelas margens laterais do livro – 

físicas e ficcionais. 

O cântico dos cânticos inova também ao propor uma experiência outra de 

leitura com o códex ao negar visualmente uma linearidade previsível ao objeto. O 

descontínuo espacial promovido pela circularidade do livro, em resposta à 

circularidade inscrita na visualidade da página dupla, faz irromper um contínuo de 

desequilíbrio pictórico ao longo das demais páginas duplas. E essa ausência de 

equilíbrio visual assemelha-se o que Donis A. Dondis define como instabilidade, ou 

seja, uma “formulação visual extremamente inquietante e provocadora” (2007, p. 

141). Qualidade própria ao trabalho diferencial com as margens do objeto artístico. 

E por mais que o espaço à mostra marque descontínuos recorrentes, um 

contínuo se faz presente à linearidade das duas entradas do códex, no seu caminhar 

em direção ao centro do livro, ao ponto de união concreta dos cadernos pela costura 

da dobra: o possível encontro dos amantes na prancha central da narrativa. Trata-se 

do entrecruzamento da página dupla com a margem central do livro, em reação às 

viradas de página, físicas e ficcionais, pelas margens laterais, emoldurando e 

delimitando o campo de ação dos acontecimentos no cântico. Porém esse encontro 

entre as personagens fica a cargo do imaginário do olhante, uma vez que essas 

figuras, ao centro do livro, apenas sugerem essa união – que será possível no 

aproximar das páginas à esquerda e à direita, no fechar do códex. Segredo mantido 

pela dialética da dobra. 

Com relação à delimitação desses espaços de visualidade, tanto ao centro 

das páginas duplas, na margem central do livro, quanto em suas extremidades, nas 

margens laterais do códex, no papel múltiplo exercido pelas molduras que mostram 

telas diversas, o crítico de cinema André Bazin distingue: 
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Os limites da tela não são, como o vocabulário técnico pode às vezes 
sugerir, a moldura da imagem, e sim um esconderijo que pode revelar 
apenas parte da realidade. A moldura polariza o espaço para dentro; e, ao 
contrário, tudo o que é mostrado na tela supostamente deve se estender 
indefinidamente no universo. A moldura é centrípeta, a tela é centrífuga. 
(apud LINDEN, 2011, p. 74) 
  

A dialética dessa movimentação centrípeta (em direção ao centro) e 

centrífuga (afastando-se do centro) impulsiona o olhar para as margens do livro, 

inserindo temporalidades distintas na experiência com o códex aberto diante de si – 

a quarta dimensão da imagem inter-ligada à quarta dimensão que irrompe da 

bidimensionalidade própria à página dupla. Ao passo que a superfície plástica da 

prancha central vai propondo uma união de suas extremidades à esquerda e à 

direita, quando ausenta a margem central do códex em benefício do melhor fluxo 

desse olhar pelo espaço narrativo à mostra, as extremidades dessa mesma prancha, 

suas margens laterais, direcionam espaços extracampo, segredados pelas molduras 

intermediárias, sustentando as pontes edificadas da significação no entre-páginas. 

Os contínuos propostos na descontinuidade das limitações visuais da página 

dupla, no seu face a face, sustentando na bidimensionalidade do livro aberto o 

alcançar de uma terceira dimensão pelo virar de páginas, no seu verso com verso, 

leva-nos a pensar sobre os labirintos estruturados nessa página dupla, que se 

entrecruzam no folhear do códex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 91 

Figura 8 – O deslumbrar-se no lampejar do cântico (Pintura em cores). 
 

 
 

Fonte: LAGO, 1992. 
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3.2.3 Acontecimentos no atravessar de espaços 
 

Os efeitos visuais de oposição e justaposição espaciais, propostos na página 

dupla d’O cântico dos cânticos, inscrevem na materialidade do códex sua 

significação potencial ao movimento do virar a página. O que antes era uma 

superfície plana, bidimensional, torna-se um limiar de transição, tridimensional, entre 

uma prancha e outra. Mais ainda: a materialidade do objeto propõe esse jogo de 

contiguidade lúdica no manusear do livro em 90 graus. Ou seja, o folhear potencial 

de narrativas acontece em simultaneidade ao girar do livro, como na prancha onde 

uma soleira inscrita na margem central do códex sugere uma mudança de 

perspectiva visual da cena à mostra, unindo espacialidades distintas no evoluir das 

ações passageiras das personagens – re-significando a característica de passagem, 

transição dessa margem narrativa. 

Angela Lago explora esse aspecto labiríntico, no jogo de desvelar e segredar 

do cântico, ao longo de todo o percurso de (des)encontro dos amantes – cuja 

efetuação fica sugerida ao centro do códex. Acerca dessa característica própria ao 

uso da virada de páginas em O cântico dos cânticos, André Mendes comenta: 

  
A figura do labirinto é essencial na ilustração do Cântico dos cânticos de 
Angela Lago. Essencialmente, o labirinto evoca o entrecruzamento de 
caminhos, um lugar de busca. O labirinto, nesse caso, pode representar a 
complexidade da vida das pessoas. Cada ser humano tem um labirinto por 
onde caminha. Quando duas pessoas se apaixonam – ao iniciar uma 
relação de qualquer forma, inclusive (e principalmente) amorosa –, há um 
entrecruzamento de caminhos: o que eram dois labirintos isolados se 
transformam em um, normalmente mais complexo. (2007, p. 70) 
 

Ao transfigurar esses dois labirintos em um espaço bidimensional de 

significação complexa, na página dupla marcada pela costura da encadernação, a 

book artist mineira lança um descontínuo à experiência circular do olhante. Mudando 

a perspectiva de visibilidade à movimentação na prancha central, o contínuo criado 

pelo folhear das páginas também se transfigura, saindo da página física do livro, re-

localizando sua significação nas margens laterais que se dobram ficcionalmente em 

sua inscrição na superfície da página dupla. 

O tão esperado encontro dos amantes marca também o único momento de 

atravessamento visual pela margem central do livro por parte das personagens: ao 

longo de todo o percurso, partindo de uma das duas entradas possíveis dessa 

fortaleza, as páginas à esquerda são espaço de movimentação da figura masculina 
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e as páginas à direita são lugar de inscrição fugidia da figura feminina. Esse 

atravessamento na materialidade do códex, onde o percurso da figura masculina, 

vinda da cidade em direção ao palácio, e da figura feminina, do palácio em direção à 

cidade (MENDES, 2007, p. 68-69), faz-se possível pelo estímulo visual, localizado 

nas margens laterais ficcionais da página dupla, de se girar o objeto livro. O olhante 

fica diante dos movimentos de girar, abrir e folhear em simultaneidade. 

Se a narrativa possível ao mostrar d’O cânticos dos cânticos leva os amantes 

em um percurso ao centro do livro, sua significação enquanto códex aberto parece 

ter alcançado um desfecho previsível. Aproxima-se as duas margens laterais, em 

movimento de fechar o livro, e é lançado ao olhar um beijo possível dos amantes 

pelo manuseio do olhante. Zona limiar de temporalidades espaciais distintas e 

simultâneas, já que à mostragem em página dupla aberta, essas figuras seguem 

eternamente inscritas em páginas separadas pela margem central do códex. 

A re-funcionalização operada por Angela Lago nas margens do seu cântico 

fica ainda mais latente ao fato de essas narrativas possíveis indiciarem um contínuo 

à passagem de páginas, por mais que o encontro dos amantes se localize ao centro 

do códex. O folhear resultante desse contínuo é atravessado por um descontínuo 

espacial quando as figuras se desencontram. A book artist multiplica não só as 

margens do livro, como também as narrativas: onde começa? Onde termina? 

O re-uso das margens n’O cântico dos cânticos inova também a experiência 

do ficar diante de um códex quando as formas abstratas e figurativas, inscritas na 

superfície da página dupla, ecoam o movimento de folhear das margens laterais. 

Seja pela transição de um anoitecer ou um alvorecer, seja pelos arabescos ciprestes 

em metamorfose, todos os elementos plásticos que tomam parte da espacialidade à 

mostra estão em movimentação solidária, simultânea à progressão significante na 

prancha central e no entre-páginas. 

A circularidade intrínseca ao folhear desse livro-imagem, uma vez que as 

margens ficcionais articulam viradas de página em diferentes extremos ao longo da 

superfície bidimensional, acompanha a mudança constante de perspectivas visuais 

no mostrar da prancha central. As espacialidades dilatadas pela inserção de tempo 

nas imagens articula descontínuos múltiplos em uma única página dupla, inter-ligada 

às páginas passadas e futuras pelo virar a folha. Esses efeitos visuais marcam ainda 

mais a instabilidade dos (des)encontros. Na materialidade da página ou da dobra, 

Angela Lago articula artisticamente os lampejos de significação em seu cântico. 
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Figura 9 – Os acontecimentos no folhear do cântico (Pintura em cores). 
 

 
 

Fonte: LAGO, 1992. 
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Sobre a imagem inscrita nas superfícies d’O cântico dos cânticos, constituída 

à base de pequenos pontos coloridos que, ao se aproximar em intensidade, figuram 

silhuetas de personagens, cenários e demais motivos plásticos, cabe ressaltar que a 

re-funcionalização das margens do livro beneficia visualmente a circularidade 

inerente à leitura das pranchas centrais. A mudança de perspectiva visual ao longo 

das páginas – seja em diagonal, lateral ou plongée – é fundamental para a 

manutenção do limiar de dupla entrada circular no livro. 

Ao operar com significantes, sempre abertos à significação, de dentro para 

fora ou de fora para dentro, Angela Lago interrompe o continuum e dá lugar ao 

agora do livro. A book artist marca assim o tempo de uma leitura na simultaneidade 

das superfícies plásticas concomitante à linearidade do códex. Trata-se de uma 

experiência de contínuos interrompidos constantemente por descontínuos. São 

atravessamentos numa duração alimentada pelos rastros que vão sendo deixados 

no campo à mostra para o olhante, porém sempre sofrendo intervenções pela 

presença das margens laterais que precisam ser viradas, da margem central do 

objeto livro, que delimita e ausenta dois espaços, criando uma união pictórica. 

Esta experiência múltipla, nos agoras d’O cântico dos cânticos, é 

potencialmente artística, poética. Segundo depoimento da própria artista plástica 

brasileira: 

 
[...] quis desenhar um livro sobre a ilusão amorosa e por isso tratei de 
acentuar o aspecto ilusório da terceira dimensão na folha de papel. A partir 
do trabalho de Escher e dos estudos sobre percepção visual, desenhei um 
livro que pode ser lido de cabeça para baixo e portanto de trás para frente [e 
do meio para os lados] e ainda assim fazer sentido. Nele, o espelho e o 
degrau da escada são ao mesmo tempo espelho e degrau. Os pilares se 
contam em diferentes números dependendo de como olhamos. Ou temos 
uma pilastra impossível unindo dois lances de um mesmo nível. Neste livro 
conto a eterna história de jovens que se buscam e se afastam e voltam a se 
buscar. De cada lado do livro a história é contada por um dos personagens. 
(LAGO, 2011, p. 2, grifo nosso) 
 

Ao propor idas e vindas no folhear, uma leitura circular no girar e o 

atravessamento de limiares de significação possíveis pela multiplicidade de entradas 

inerentes ao abrir, Angela Lago lança ao olhante um convite: re-ver e re-ler as 

narrativas pictóricas possíveis do seu cântico encarnado em códex. 
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3.3 Limiares: transição simultânea nas soleiras do objeto livro-imagem 
 

Não são as coisas que saltam das páginas em direção à criança que as vai 
imaginando – a própria criança penetra nas coisas durante o contemplar, 
como nuvem que se impregna de esplendor colorido desse mundo pictórico. 

Walter Benjamin, 2002. 

 

Como artistas do livro, Suzy Lee e Angela Lago reúnem uma série de 

quadros, telas, pranchas constituídas em motivos plásticos a partir de uma 

sensação, uma memória, um desejo, amarrados por linhas em um único bloco, 

envolto no fechar de uma encadernação, ao proporem uma experiência liminar. Para 

além de inscrever formas em uma superfície bidimensional, essas book artists criam 

um movimento sequencial, tridimensional, no encadernar dessas superfícies, que 

impulsiona um desacelerar do olhar – consequentemente um re-ver, um re-ler. 

As 21 pranchas que constituem Sombra impulsionam uma leitura temporal 

intensa e dinâmica, a partir de recorrentes atravessamentos e mergulhos cada vez 

mais profundos pela margem central do livro, lugar de uma mata habitada por 

silhuetas de animais com olhos redondos e amarelos, concomitante a um tempo 

presente tão lúdico quanto o da brincadeira e da memória infantil – assim como a 

garotinha, que fecha os olhos no mundo real à projeção de sua primeira figura 

sombria no mundo imaginário. Por sua vez, as 15 pranchas que compõem O cântico 

dos cânticos podem enganar pelo número de páginas duplas físicas, uma vez que o 

trabalho pictórico minucioso da artista brasileira cria uma duração de leitura espacial 

imensurável ao longo de todo o miolo, em seu projetar visual de páginas ficcionais, 

segredado pela capa de entrada dupla – o (des)encontro amoroso, no atravessar de 

soleiras, portais e escadarias, fica sugerido pelo desnível dos cenários diagonais 

que o olhante precisa alinhar em seu imaginário. 

Ao re-funcionalizarem as margens do códex na constituição de narrativas 

pictóricas, tanto Suzy Lee quanto Angela Lago levam em conta forma e conteúdo em 

seu fazer artístico com os livros-imagem – ainda que Lee fique mais próxima do que 

se considera livros infantis e Lago dos denominados livros de artista. Dito isso, 

damos destaque a seguir para três características que consideramos principais e 

que se fazem presentes nas duas obras que compõem nosso corpus. Tais  

características são aqui enumeradas para frisar pontos importantes onde Lee e Lago 

se distanciam, já que esses aspectos se manifestam em graus distintos, mas sem 

perder a conexão com o que é mais valioso para ambas: o re-conhecimento do livro. 
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A primeira característica que sublinhamos é a experiência estética com o 

livro-imagem. Para além da leitura de imagens, as duas book artists se aproximam 

ao propor, de modos distintos, uma re-interpretação do livro como objeto artístico. 

Enquanto Suzy Lee sugere o manuseio do livro como um brinquedo que 

revela uma série de ações em progressão, em uma crescente, na exploração 

temporal em direção ao ápice do mergulhar na imaginação, no lúdico, no essencial 

ao infantil, Angela Lago propõe um deslumbramento na exploração espacial das 

páginas duplas e sua relação de atravessamentos temporais, de re-significação em 

direção a um encontro de apaixonados. Ao carregarem suas imagens de tempos 

distintos, essas artífices do livro articulam sensações da ordem dos afectos e dos 

perceptos, inscrevendo narrativas que ainda estão por ser contadas pelo olhante 

que manuseia as margens do livro. 

O uso da dobra de encadernação, por ambas, impulsiona o movimento de 

girar o livro. A obra de Suzy Lee assemelha-se à distinção apontada por Walter 

Benjamin (2009) com relação a fronteira e limiar: enquanto a forma livro delimita um 

espaço de exploração, os limiares ganham lugar no conteúdo em transição de 

significantes intrínsecos à capa e à quarta-capa, à dobra de encadernação, às 

páginas duplas e ao entre-páginas. Incorporando visual e gestual, Sombra promove 

uma experiência sensível e sutil de uma brincadeira clássica à infância: projetar 

sombras contra superfícies ao uso do próprio corpo, ou objetos, iluminados por 

algum ângulo. Ao seu explorar das margens, nos contrapontos operados a partir do 

mostrar e ausentar a margem central do livro, na alternância entre bi e 

tridimensionalidade de uma página à outra, no verso com verso, a book artist sul-

coreana comenta: “As manchas do fundo amarelo se agrupam pouco a pouco, e o 

que antes era ‘espaço’ acaba se tornando uma ‘superfície plana’” (LEE, 2012, p. 76). 

Já no incessante girar d’O cântico dos cânticos, o olhante vive a 

simultaneidade de duas entradas e saídas possíveis para um conteúdo que se 

multiplica na forma retangular em branco brilhoso às mãos. Fica a percepção de 

que, ao se escolher uma das margens de entrada, a outra segue em significação 

latente no verso da que foi atravessada. Nas palavras de Angela Lago (1992b, s.n.): 

“Na verdade, imagino que também o leitor poderá se inquietar diante desse objeto 

literalmente sem pé nem cabeça e que, podendo ser lido a partir de qualquer uma 

das capas, não tem princípio nem fim”. Como apontado em nosso percurso, tanto o 

fim quanto o começo do livro-imagem da book artist mineira pode estar no centro do 
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códex, ao seu fechamento ou seu abrir significativo a partir desse ponto da narrativa. 

Sabemos que o descontínuo nessa possibilidade múltipla atravessa qualquer 

previsibilidade aceita, apontando para sequências possíveis na circularidade e na 

linearidade do livro, articuladas nas margens – no (des)encontro dos apaixonados. 

 A segunda característica que destacamos é a possibilidade de interatividade 

entre códex e olhante – um jogo corporal e lúdico de re-significações –, proposta 

presente no manusear das duas obras, cada uma à sua maneira. 

No primeiro contato, Sombra causa estranhamento ao demandar do olhante 

um giro necessário à experiência de sua leitura linear. Posicionado de modo distinto 

ao habitual nas mãos, esse objeto propõe um desvelar de significações no ato de 

levantar a capa e no virar de páginas para cima. A dupla possibilidade de leitura pelo 

mundo real e pelo mundo das sombras, no operar das margens central e laterais do 

livro, é mais restrita se comparada à experiência com a obra de Angela Lago, que 

multiplica suas narrativas. No entanto, os “CLICK!”s propostos por Suzy Lee, no 

iluminar das páginas duplas ao abrir operado pelo olhante, articulam percursos 

narrativos distintos em sua temporalidade linear na passagem de páginas. Enquanto 

a progressão prevista no folhear a partir da capa acompanha um evoluir do mundo 

concreto se metamorfoseando em espaço imaginário, ao alcançar a possibilidade de 

um “conta de novo”, é sugerido ao olhante uma progressão a partir da quarta-capa, 

à mostragem do que as sombras faziam no mundo imaginário, na ausência presente 

de sua “criadora”. 

Por sua vez, O cântico dos cânticos causa estranhamento tanto por seu 

tamanho quanto por suas múltiplas possibilidades de leitura. A narrativa que se 

multiplica em simultaneidade, de seguir o percurso da personagem feminina e/ou da 

masculina, dilata o tempo presente do manuseio, do livro e das imagens inscritas 

nas superfícies significantes desse objeto. O girar com o códex em mãos se torna 

um recurso que é re-presentado a cada virar de página, na instabilidade visual das 

pranchas centrais em sua relação com as margens laterais – ao sugerirem a 

impossibilidade desses dois mundos, feminino e masculino, co-existirem em um 

mesmo plano no agora de sua co-significação como narrativa pictórica à mostra. A 

co-existência desses planos amorosos, de uma busca visual latente, acontece no 

girar o livro, nos agoras de cada página dupla, em leitura circular, nas superfícies, 

dilatando a leitura linear do códex – permitindo tanto avançar quanto retroceder. 
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Dentro das limitações físicas e finitas do objeto artístico, Suzy Lee explora o 

drama da suspensão na virada de páginas, em seu folhear nada habitual, ao 

inscrever uma dinamicidade própria à brincadeira infantil, no progressivo transfigurar 

de projeções fabricadas no imaginário a partir daquilo que é concreto – tal qual a 

estória que pode ser narrada pelo olhante no momento mesmo de folhear o códex 

que divide real vs. imaginário pela articulação das margens central e laterais. 

Enquanto isso, Angela Lago explora a quarta dimensão espacial de suas pranchas 

no infinito re-significar de um cântico de amor, tão onírico quanto o (des)encontro 

concreto dos amantes ao centro de seu livro, testemunhado pelo olhante. 

Na esteira dessa reflexão acerca de uma interatividade entre códex e olhante, 

Julio Plaza afirma que, quando um book artist opera com essas   

 
novas formas de produção e ampliação do repertório de signos [...] procura 
fazer coincidir, por outras vias, seu repertório de signos manipulado pelo 
espectador para modificá-lo, transformando contemplação visual em 
atividade mental e participação ativa. (1982b, s.n.) 
 

O convite à participação ativa do olhante fica a cargo do manuseio previsto 

pelo trabalho com as margens estruturadoras do livro-imagem. Seja no girar, abrir ou 

folhear, as possibilidades de uma experiência liminar estão previstas na 

materialidade física do códex, bem como na ausência de texto verbal que direcione 

maiores significações ao que está sendo mostrado. Fora o primeiro embate com o 

título à margem exterior – que mais funciona como legenda para a galeria de arte 

prevista no abrir da capa –, o olhar é que determina a progressão, o demorar, 

produzindo uma reação corporal do passar ou voltar de páginas, no operar com as 

margens laterais do códex, de re-conhecer o que estava à mostra em sua relação 

com o que está diante desse olhar, no agora da produção de expectativas com 

relação ao que está por ser mostrado. 

A terceira característica para a qual chamamos atenção é a diferença na 

articulação com as margens do livro por parte de Suzy Lee e de Angela Lago, no 

estruturar das narrativas pictóricas, em inter-relação significante com o códex, no 

mostrar que é próprio a Sombra e ao O cântico dos cânticos, respectivamente. 

Se nos determos na justaposição da página dupla, onde a dialética da dobra 

efetua sua simultaneidade de contínuos e descontínuos, em Lee, à priori, 

presenciamos um quadro previsível de projeções sombrias a partir do espaço 

compreendido como real, que tem porém sua significação posta em suspenso à 
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tomada de espacialidade por parte das figuras que vão se metamorfoseando no 

espaço entendido como imaginário no atravessar da margem central; em Lago 

temos uma série de elementos plásticos que formam labirintos de significação à 

espera de serem ativados em sua íntima relação com o transitar das figuras feminina 

e masculina, à possibilidade de re-significação constante no diálogo à página onde 

se inscrevem, bem como em sua oposição à página do lado e à sobreposição das 

múltiplas pranchas ficcionais posicionadas sob a prancha central. Apesar de ambas 

as book artists articularem uma movimentação centrípeta, de alcançar um ponto 

central no códex, promovendo uma união possível entre esses espaços duplos, o 

percurso até esse centro, bem como o desenrolar após a experiência temporal e 

espacial nesse ponto, são distintos, em complexidades particulares. 

Quanto à metamorfose temporal e espacial das imagens, em suas relações 

de passado-presente-futuro, em Lee, apesar da estabilidade no plano visual ao 

longo do virar de páginas, as inscrições em carvão que preenchem o branco da 

página vão desaparecendo e dando espaço a uma plasticidade em spray amarelo, 

acompanhando o mergulhar da garotinha em seu espaço imaginário, pela margem 

central, tomando conta da espacialidade do livro. Em Lago, além da constante 

mudança nos planos visuais instáveis, a prancha central vai se aproximando cada 

vez mais dessas personagens, à semelhança do cinema, dando um zoom in nessas 

figuras de rostos incertos ao passo que elas caminham para seu tão esperado 

encontro ao centro do livro. As múltiplas margens laterais apontam para uma 

possibilidade de equilíbrio na margem central – promessa que não atinge seu alvo 

ao suspender um “fim” propondo um “começo”. Limiar de possibilidades de leitura – 

de re-ver e re-ler. 

Em especial, é no transitar pelos espaços particulares ao folhear dessas 

obras que as book artists se diferenciam mais significativamente, em graus que 

levam a experiências sensíveis distintas. Enquanto n’O cântico, o olhante se demora 

à articulação entre-páginas, tanto do abrir quanto do folhear, impondo seu próprio 

tempo à espacialidade complexa à mostra: um verdadeiro deslumbramento visual; 

em Sombra, o jogo de desvelar acionado pelo “CLICK!” impulsiona um contínuo que 

envolve tanto o passar de páginas quanto as progressões que vão tomando a 

superfície das páginas duplas: uma ludicidade pictórica. Zonas de limiar que 

propõem ritos de passagem ao olhante – nas infinitas re-significações das inscrições 

pictóricas pelo virar de páginas duplas concomitante à experiência finita de 

atravessar soleiras, entrar e sair, entre a capa e a quarta-capa do livro. 
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CONCLUSÃO 
 

Entrar ou não entrar no jogo? 

Enquanto a lombada nos seduz, nosso olhar percorre curiosamente toda a 

superfície em branco, fosco e brilhoso, das capas de Sombra (2010) e d’O cântico 

dos cânticos (1992), respectivamente. Que objetos mais intrigantes, por despertarem 

um fabular anunciado também em seus títulos – enquanto o primeiro cria drama à 

unidade do significante verbal em seu projetar, o último enaltece ao repetir sua 

significação central. 

Os lampejos visuais que nos levaram a questionar o papel das margens no 

estruturar de narrativas pictóricas, nessas obras de arte visual produzidas por book 

artists dentro do campo da Literatura Infantil e Juvenil, impulsionaram nossa 

curiosidade lúdica em investigar a exploração desse recurso material e visual no 

espaço de composição, bi e tridimensional, do objeto livro. Para além de um “algo a 

mais” na experiência de leitura de um códex constituído essencialmente em 

linguagem visual, Suzy Lee e Angela Lago re-apresentam sua mensagem artística. 

Nesse agora de limiares, forma e conteúdo significam em caráter de simultaneidade, 

articulando possíveis novas significações no re-ver e re-ler implícito à circularidade e 

à linearidade que se lançam ao olhante no mostrar do livro. 

Nosso percurso de aproximação com essas obras caminha em semelhança 

ao que Suzy Lee reflete em seu ensaio teórico: 

 
Parece que os livros-imagem dizem: “Eu vou mostrar pra você. Apenas 
sinta”. Em certo sentido pode ser impressionante, mas também pode ser 
frustrante como estar diante de um sábio calado. O leitor pode achar 
estranha a maneira de ser do livro-imagem. Por isso, pode levar bastante 
tempo até que se possa realmente “entrar” no livro. (2012, p. 148) 
 

Sensações e sentir. Signos verbais que espelham as significações latentes 

inscritas na espacialidade visual dessas narrativas em códex. Muito mais do que só 

buscar elementos que estimulam um virar de página, no operar das margens 

laterais, o olhante é lançado em um espaço por ele, muitas vezes, ignorado: a dobra 

de encadernação – a margem central do livro. No manusear desse objeto composto 

por capas, páginas e uma finitude própria, esse olhante acolhe, em sua memória 

afetiva com o livro, novas lembranças à forma-significante em suas mãos, diante de 

si – no agora de um estar dentro. 
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Ao analisarmos criticamente o papel múltiplo das margens – tanto as capas, 

quanto a dobra e o ir e vir do entre-páginas – na superfície de composição do livro-

imagem, constatamos que esse re-apresentar do objeto códex, ao re-significar suas 

estruturas materiais e visuais, foi sendo experimentado por artistas do livro ao longo 

de todo o século XX, culminando numa abordagem mais intensa e híbrida à virada 

com o século XXI. Quando book artists como Suzy Lee e Angela Lago veem no 

espaço físico da página dupla uma possibilidade concomitante de inscrever 

cenários, tempos e personagens em lugares justapostos e opostos, elas multiplicam 

as possibilidades de interpretação de suas obras. No propor de durações 

simultâneas, tanto do livro quanto de suas páginas, dilata-se o tempo da experiência 

de leitura com esse objeto, re-significado. Ao atingir uma quarta dimensão espacial, 

tanto o códex quanto as suas imagens estendem o alcance de sua mensagem 

artística, em narrativa pictórica, lançando-se ao literário. 

O entrecruzamento de significantes visuais, do livro em inter-relação às 

imagens, ecoa o que pensa a dobra do códex, dialogando em sintonia à dialética da 

dobra, conceituada por Michel Melot (2012). No articular desses contínuos próprios 

ao objeto livro, atravessados pelos descontínuos próprios às imagens, em seu 

infinito avançar e retroceder pelo virar de páginas, a potência lúdica figurada no 

brincar com Sombra e as inscrições plásticas que deslumbram em O cântico dos 

cânticos ecoam o lampejo de um agora que é essencial à compreensão do salto 

dialético conceituado por Walter Benjamin (1985; 2009). 

Quando propõem, como mensagem artística, uma re-funcionalização das 

margens do objeto livro, sem limites imaginários a partir daquilo que inscrevem como 

narrativa sem palavras na superfície das páginas temporalizadoras de uma leitura, 

Suzy Lee e Angela Lago acabam re-apresentando ao seu olhante, seja criança ou 

jovem, mesmo adulto, uma experiência liminar de significação, numa zona de limiar 

– também conceituado por Benjamin (2009). Ora, ao chegarmos à compreensão 

desses outroras no agora, que são próprios a essa sequência de descontínuos no 

contínuo do códex como código revelador de novos significantes visuais – em 

reação ao girar, abrir e folhear –, confirmamos nossa hipótese de pesquisa: no 

operar diferenciado e sensível com esses recursos materiais e visuais na 

constituição de narrativas pictóricas, as artistas sul-coreana e brasileira acrescentam 

níveis poéticos à visualidade do objeto livro-imagem, re-posicionando o mesmo no 

limiar entre os livros de artista e os livros infantis. 
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Uma vez que as margens re-funcionalizadas e à mostra nas obras de Suzy 

Lee e Angela Lago nos indiciam caminhos pelos quais podemos entrar nesses livros, 

a aproximação entre Sombra e O cântico dos cânticos acaba por acontecer em fluxo 

latente, não habitual, porém natural à possibilidade de uma interação entre olhante e 

códex – uma verdadeira experiência estética. Os modos particulares como cada 

book artist faz uso dessas margens, no constituir de um livro-imagem, convergem 

para múltiplas abordagens visuais, que demandam um olhar atento e crítico, 

artístico, à materialidade plástica no bloco encadernado em mãos. 

Ao propormos, em nossa investigação, uma abordagem outra, não previsível 

ao manusear dos livros-imagem – lançados sob o selo de literatura para crianças e 

jovens –, atentamos para o fato de que algumas obras, onde o olhar artístico está 

gravado na construção do códex como linguagem visual, requerem novos hábitos de 

visibilidade na experiência de leitura com esse objeto. Ao mesmo tempo que ao 

olhante é lançado um convite visual no ficar diante do livro, a materialidade pictórica 

demanda um outro ver e ler ao olhar. Nesse sentido, a operação diferenciada na 

construção desse objeto artístico, que valoriza a visualidade da arte, assemelha-se 

ao que Georges Didi-Huberman afirma ao escrever: 

 
As imagens não nos dizem nada, nos mentem ou permanecem obscuras 
enquanto não nos damos ao trabalho de lê-las, isto é, analisá-las, decompô-
las, remontá-las, interpretá-las, distanciá-las dos “clichês linguísticos” que 
elas suscitam enquanto “clichês visuais”. (2017, p. 37, grifo do autor) 
 

Dito isso, posicionamo-nos novamente diante desse limiar encarnado no 

entre-capas, que segreda acontecimentos no suspense de cada virar de página, na 

significação de uma narrativa pictórica que acompanha um lançar-se no lúdico mais 

profundo da brincadeira infantil, o percurso labiríntico de um (des)encontro amoroso, 

e respondemos à indagação que iniciou essa reflexão conclusiva: 

O livro-imagem é um lugar que vale a pena entrar e jogar. 
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