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Pontes entre palavras e a obra visual 

A utilização de palavras em obras de arte, embora seja prática antiga, surgiu 
uma maior utilização a partir do século XX. A livre utilização de diversos signos é uma 
marca da atividade artística contemporânea, tanto nacional quanto internacional, 
fazendo com que as fronteiras entre as diversas formas de arte fiquem cada vez mais 
tênues. Inúmeros estudiosos vêm se dedicando à utilização dos signos de linguagem 
em obras de artistas diversos, e muitos artistas utilizam esses signos em suas obras, de 
forma mais ou menos contumaz, havendo artistas que a palavra consta sempre nos 
seus trabalhos. A análise da utilização de signos de linguagem na obra do artista 
possibilita o aprofundamento sobre sua obra, a identificação das causas desse uso, e 
explicita a mensagem pretendida. O próprio texto sobre a análise se constrói como uma 
nova forma de mensagem da sua arte. 

O uso de palavras em obras de arte ocorre desde o uso pontual, à utilização 
sistemática, havendo artistas que têm as mesmas em todas as suas obras. As causas 
dessa utilização podem ser as mais diversas: melhor entendimento da obra, um jogo 
com as palavras, provocações. Paz (1976) refere: “As palavras e seus elementos 
constitutivos são campos de energia, como átomos e suas partículas. A atração entre 
sílabas e palavras não é distinta da dos astros e dos corpos.” 

 Nem sempre esse uso é realizado de forma consciente, assim como de outros 
signos. Sobre isso, Hal Foster (1996) afirma sobre a obra de Picasso, que apesar de se 
basear nas máscaras africanas na realização da obra Demoiselles d’Avignon, o mesmo 
não tinha a visão de todo o poder da cultura africana existente nesse ato.  

Sem aprofundamento nas teorias relacionadas a inconsciente, assim como do 
subconsciente, a definição de Lévi-Strauss refere ser o subconsciente um tipo de 
memória, que acumula recordações de toda uma vida. Certamente esse fator é 
importante em obras de todo artista, incluindo as palavras que nela são utilizadas.  

As obras de arte servem como fonte de informação e pesquisa. Como fonte de 
informação, é bem definida por Lena Vania Pinheiro (2000): “É o estudo da 
representação do conteúdo informacional de objetos/obras de arte, a partir de sua 
análise e interpretação e, nesse sentido, a obra artística é fonte de informação”. 

Ao se debruçar sobre acervos de artistas, definidos como “coleções visitáveis”, 
foram encontradas semelhanças técnicas e conceituais aos conceitos de museologia 
(COSTA e LIMA, 2013). Entre outros, o conceito de coleção que pode ser considerado 
referente à sua própria obra, que o artista deve cuidar, definido por Desvallées e 
Mairesse (2013) como: “conjunto de objetos materiais ou imateriais que um indivíduo ou 
estabelecimento se responsabilizou por reunir, classificar, selecionar e conservar em 
um contexto seguro e que, com frequência, é comunicada a um público mais ou menos 
vasto”. 

Também é compartilhado a necessidade de se ampliar a fruição de obras, seja 
em museu seja no acervo do artista. Esses mesmos teóricos da museologia Desvallées 
e Mairesse (2013) contrapõem o museu como templo ao processo de um laboratório, 
assim como seus usuários de “república de sábios” para se “abrir para todos”, de forma 
a que as obras possam ser fruídas por todo tipo de indivíduo. Ainda nesse contexto 
inclusivo, Pierre Levy, frisa a importância da inteligência coletiva, aquela que não é 
restrita a uma elite (BEMBEM e SANTOS, 2013). Embora tradicionalmente se considere 
que tal esforço apenas ocorre quando as obras estão musealizadas, a análise pode 
ocorrer quando há um estudo de obras fora do contexto de museus, e dessa forma 
alguns símbolos nas obras de arte podem facilitar esse olhar inclusivo ao facilitar a 
transmissão de sua mensagem, sendo as palavras uma dessas ferramentas. 



É interessante o posicionamento de Deleuze (2003), ao se debruçar sobre a obra 
de Proust, a Recherche du temps perdu, a considerando uma busca da verdade, onde 
a presença de signos da arte é protagonista na transformação através da aprendizagem. 
Isso se dá ao ver na obra a forma que o artista vê o mundo, sendo o único meio de 
redescobrir o “tempo perdido”. Também chama atenção na possibilidade do artista em 
comunicar essência (o que o torna eterno), seja de forma consciente e inconsciente 
(arquétipos involuntários), quando imprime sua marca no suporte da sua arte. Assim, o 
mergulho na análise de um aspecto na obra de um artista, como a utilização de palavras, 
pode ser um caminho para o encontro dessa busca da verdade. 

Esse aspecto também é abordado ao se denominar "Poesia das Coisas", 
cunhada por Cury (2005), que implica em transmitir ao espectador a poesia através de 
objetos. Moraes (2014) se debruça sobre a importância dessa poesia ser passada ao 
espectador, para que não fique adormecida, construindo soluções de comunicação em 
especial para os não familiarizados com o universo artístico. A autora propõe mediação, 
assim como instrumentos que potencializem a informação. Entretanto, a utilização de 
palavras em obras pode atuar como uma ferramenta de mediação, já que a linguagem 
visual também pode se tornar uma linguagem audível ou tátil (Cameron 1968, apud 
DESVALLÉES e MAIRESSE, 2013). Através de palavras, essa “poesia das coisas” pode 
ser mais facilmente identificada pelo espectador. 

Alguns autores se debruçam no reflexo causado por obras de arte no espectador, 
de forma a tocá-lo em seu âmago e permitir uma transformação. Dessa forma, essa 
comunicação também pode ser uma ferramenta na construção da empatia entre os 
seres humanos (Horta 2005, pag 232, apud MORAES 2014), como “laboratórios de 
sensibilidade”, permitindo uma educação sentimental, já que possibilita vivenciar 
situações, entender conflitos, identificar diferentes forma de ver o mundo, de se colocar 
na situação vivida por outros, cuja história até então eles ignoravam. Ainda sobre o 
tema, Hoff (2008, p. 110, apud LIMA e KÖPTCKE, 2018) refere: "sobretudo, possibilitar 
o diálogo direto entre indivíduos, entre saberes diferentes, entre ruas diferentes, entre 
escolas diferentes, entre cresceres, entre pares diferentes". Essas autoras inferem: 
“Participando desse diálogo, a sociedade passa a exercitar sua própria cidadania e seu 
poder político”. E Desvallées e Mairesse (2013) completam: “permitir a cada um se 
apropriar da bagagem cultural que assegura a sua humanidade e sua inserção na 
sociedade”. Quando um artista se debruça sobre a própria obra, essas mensagens 
tendem a ser mais transmitidas, e a reflexão que foi pretendida ficar claramente 
identificada. 

A utilização de palavras em arte tem sido objeto de estudo de alguns 
pesquisadores brasileiros, estrangeiros, informações em sites para leigos. Alguns 
exemplos serão listados a seguir. 

Há artistas que utilizam a palavra em qualquer tipo de obra de arte que criem. 
Um exemplo é relatado na crítica sobre exposição de Arnaldo Antunes, para quem a 
palavra está presente seja em letras musicais, em livros publicados e em obras de artes 
plásticas, desde a década de 80, às quais o artista refere serem exercícios de 
significação poética (Mesquita, 2018).  

Sobre a obra de Ana Teixeira, na exposição “É tarde, mas ainda temos tempo”, 
Rkain (2020) se remete à importância da relação forte dessa artista com a palavra, a 
utilizando como forma de tocar o outro, por ter sido criada no meio de família que muita 
importância dava à literatura e ao cinema. Sobre exposição ocorrida em Minas Gerais, 
cuja proposta era estar aberto a diferentes linguagens das artes visuais, se debruçam 
sobre a importância das palavras, que embora presente durante toda a história da arte, 
tem sido cada vez mais empregada na arte contemporânea, inclusive em locais como 
publicidade e redes sociais (Malta, 2020).  



 No exterior, há diversas reportagens em sites para leigos sobre o assunto, 
mostrando interesse recorrente no mesmo (Owczarek, 2011). Relatos de como utilizar 
as palavras na própria obra também podem ser encontrados, considerando que as 
palavras podem tornar a mensagem ainda mais forte, aumentando o poder de 
comunicação da obra (Woodie, 2020). Outros listam artistas que utilizam palavras com 
frequência ou até mesmo exclusivamente, pelo poder que o alfabeto tem de provocar o 
espectador, em especial questões políticas ou relacionados à justiça social (Steward, 
2017; Cohen, 2019). 

 No meio acadêmico, uma pesquisadora minera vem se debruçando sobre o 
assunto de forma sistemática (Veneroso, 2002 e 2006), e um pesquisador na Bahia 
realizou mestrado no tema com relação à sua obra artística (Guimarães, 2010).  

Guimarães (2010) tem o seguinte posicionamento sobre seu trabalho, que utiliza 
as palavras de forma muito frequente:  

“A palavra poética com temáticas relacionadas à própria linguagem 
em sua sonoridade e significações, e as questões da vida urbana 
contemporânea, por um olhar predominantemente crítico e humorado. 
Na perspectiva do diálogo artístico entre a palavra e a imagem, 
apresenta uma busca literal e plástica de poética visual, pelos 
atributos imagéticos existentes na palavra e textuais na imagem, mas 
fundamentalmente o que está na transversalidade das linguagens. Os 
diversos experimentos artísticos, como poesias visuais, objetos, 
instalações e performances, tiveram como objetivo materializar a idéia 
da possibilidade de reduzir os limites existentes entre o visual e o 
literário”. E continua: “Basicamente, a imagem vinculada à visualidade 
e a palavra como uma referência ao texto escrito. Mas não só como 
texto escrito ou simplesmente escrita. Palavras como expressões do 
pensamento e como verbo. A palavra da maneira de falar e do 
discurso. Do modo de ver; da opinião, da afirmação, da negação e da 
conjunção, sejam elas, substantivos, verbos, adjetivos ou advérbios”. 

A conexão entre a escrita e o desenho é associada à sua criação desde os 
primórdios da presença do ser humano no planeta, registros que tentaram identificar a 
sua presença no mundo. E a esses desenhos – pictogramas, hieróglifos, ideogramas, 
escritas analógicas e visuais – que representam pensamentos, foi-se dando fonemas, 
de forma a ocorrer a mudança entre a simples figuração para a grafia. Define muito bem 
essa transformação Jean Cocteau: “escrever, para mim, é desenhar, entrelaçar as 
linhas de maneira que se façam escritura, ou dentrelaçá-las de um jeito que a escritura 
vire desenho” (apud DERDYK, 2007, p. 23). 

Essa conversa entre arte e palavra vem se dando de diversas formas, testando 
esse limite entre visual e verbal. Mais intensificada no último século, incluindo as formas 
de arte menos tradicionais do que pintura, gravura, desenho e escultura, como por 
exemplo, objeto, instalação, ambiente, happening, performance, body-art, arte 
conceitual, arte processo etc., trazendo inquietações que refletem a sociedade nas quais 
estão inseridas, como representação de sua cultura, considerando toda a 
interdisciplinaridade presente no campo das artes (OLIVEIRA, 1999, p. 56). Também 
tem importante comentário a respeito Foucault (1989), ao referir: “Do passado caligráfico 
que me vejo obrigado a lhes supor, as palavras conservam sua derivação do desenho 
e seu estado de coisa desenhada: de modo que devo lê-las superpostas a si próprias; 
são palavras desenhando palavras [...]” (apud VENEROSO, 2006, p. 147). 

A pesquisadora mineira Maria do Carmo Veneroso (2006, p. 148) vai identificar 
a entrada da palavra na obra de arte, em especial no século XIX, de forma mais 



característica, constante e integrada, através do cubismo, nos anos de 1910. E a partir 
dessa iniciativa, a palavra vai aumentando de importância em detrimento a outros temas 
caros até então na produção das obras de arte, aparecendo nas mesmas palavras em 
diversas situações, seja como um simples adereço, seja em anúncios, seja como 
imagem, seja como mensagens diretas ao espectador, libertada que estava em especial 
a pintura e a gravura da figuração realística pelo advento da fotografia. Dessa forma, a 
antiga ligação entre imagem e palavra se reestabelece, lembrando que a escrita, muito 
além de apenas a representação da fala, possui per se uma parte visual que também 
dialoga. 

São muitos os artistas que se utilizaram da palavra em suas obras, de forma bem 
contumaz, como Toulouse-Lautrec, Paul Klee, Pablo Picasso, Georges Braque, René 
Magritte, Kurt Schwitters, nas suas pinturas, gravuras, colagens, estando 
definitivamente incorporada aos signos existentes na produção artística. Basbaum 
(2007) reflete, ainda, sobre a importância do manifesto, além das obras propriamente 
ditas, no qual o artista tem a possibilidade de grande aprofundamento de discurso, 
sendo mais uma ferramenta de escrita em exercício pelo artista. Há, ainda, a 
possibilidade de grande interação entre artista visual e poeta, artifício também ainda 
bastante utilizado, como ocorreu com Malevich com a colagem e poetas cubo-futuristas 
(Vladimir Maiakovski, Velimir Khlébnikov, irmãos Burliuk e Alexei Krutchônikh) (AGRA, 
2006, p. 73). 

Picasso, em especial, abusou do recurso da escrita em suas obras, e ao realizar 
colagens com jornais e partituras, por exemplo, abre o caminho para a incorporação de 
elementos não tradicionais às obras, também tão utilizado na atualidade (VENEROSO, 
2006, p. 5). 

Paz (2007, p. 10), ao se debruçar sobre a obra de Duchamp, analisa a 
importância que esse relata sobre o título, importante como as figuras e cores envolvidos 
na obra, de forma a que se referia a haver um jogo de palavras tridimensionais, inclusive 
relata que esse artista se interessava mais pelos títulos que pela poesia de Laforgue, 
por exemplo. E infere o quanto se apaixona pelas palavras a utilizando vastamente em 
sua obra, sempre refletindo ideias e não um instrumento apenas visual, inclusive a obra 
assinada com seu pseudônimo Richard Mutt, “Fountain”, apresentada e negada pela 
Sociedade dos Artistas Independentes.  

Ainda Veneroso (2002, p. 85), exemplifica a importância da palavra no dadaísmo, 
mostrando a importância do som no próprio título do movimento, onde o uso de textos 
de forma experimental é amplamente realizado, abrindo caminho para a utilização de 
poesia na pintura de forma a que se confundam. Também de suma importância para tal 
acontecimento foram as obras de Paul Klee, no qual inexiste a hierarquia entre a figura 
e a palavra. Já Foucault (2008, p. 42 e 1988, p. 25), refere como Magritte. Joga com 
semelhanças entre figuras e letras, ao mesmo tempo que as separa claramente, mesmo 
quando nomeia o que já era evidente. Se remete à fala desse artista: “...Alguém poderia 
encher o meu cachimbo? Não, ele não passa de uma representação, não é mesmo? 
Então, se eu tivesse escrito sob minha pintura Isto é um cachimbo, eu teria mentido” 
(MAGRITTE, 1979, p. 643). E se aprofunda sobre a obra:  

‟ (este enunciado que você vê se dispor sob seus olhos numa linha de 
elementos descontínuos, e do qual isto é ao mesmo tempo o 
designante e a primeira palavra) “não é” (não poderia equivaler nem 
se substituir a..., não poderia representar adequadamente...) “um 
cachimbo” (um desses objetos que você pode ver lá, acima do texto, 
uma figura possível, intercambiável, anônima, portanto inacessível a 
qualquer nome)”. 



O emaranhamento das linguagens, com limites praticamente imperceptíveis, 
fronteiras pouco definidas, são característicos da arte contemporânea (arte além de 
suas fronteiras), qualquer que seja a construção da obra, seja na pintura, desenho, 
gravura, assim como na fotografia, poesia, performances, instalações, ambientações, 
vídeos, assim como com o amplo uso de tecnologia, como em colagens digitais, 
modificações de fotografias, etc.; de forma com que a escrita é mais um signo que 
significa a obra (FERNANDES, 2009, p.1).  Refere o que foi falado por Barbara Kruger, 
que se utiliza frequentemente de palavras em sua obra: “Sou uma artista que trabalha 
com palavras e imagens”.  

 No Brasil, Arthur Bispo do Rosário é também um exemplo de utilização profusa 
de, além de objetos do cotidiano, palavras em toda sua obra. Esteve internado na 
Colônia Juliano Moreira entre as décadas de 1940 a 60, com o diagnóstico de 
esquizofrenia, assim como alternou diversos trabalhos nesse período. Os bordados são 
uma característica de sua obra, muitas vezes precisando desfiar roupas para obter seu 
material de trabalho, colocando em seus mantos a serem apresentados a Deus nomes 
de gente, de lugar, frases de jornal, episódios da Bíblia. Apenas na década de 80 sua 
obra é reconhecida como arte, desde então tendo uma projeção crescente nacional e 
internacionalmente,  aparecendo em reportagens, filmes, livros, peças teatrais, uso de 
suas obras no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em curadoria de Frederico 
Morais, assim como individual no mesmo museu, até ser constituído o Museu Bispo do 
Rosário (inicialmente denominado Nise da Silveira, sua grande incentivadora) e 
representar o Brasil na Bienal de Veneza de 1995 (itaucultural, 2020). 

Outro artista visual com enorme uso da palavra, também poeta, é Paulo Bruscky, 
pernambucano de 1949. No início de sua carreira se dedica bastante à arte-xerox, arte 
postal, com censura em época ditatorial no Brasil por tratar-se de importante resposta à 
opressão política, lança o manifesto Nadaísta, realiza vídeo-arte, xerox-filme, livros de 
artistas, tendo a palavra como uma constante em sua extensa obra que dissolve 
fronteiras artísticas (itaucultural, 2020). 
 Hélio Oiticica, que começa sua obra sem palavras, mas com títulos muito 
sugestivos (Metaesquemas), vai progressivamente se apoderando das mesmas de 
forma a explicitar sua mensagem até utilizá-las amplamente em seus parangolés, 
palavra identificada em uma “instalação” de um mendigo na Praça da Bandeira, com 
frases políticas ou poéticas (PEDROSA E TOLEDO, 2020, p. 33). E se o próprio artista 
comenta que seu interesse pela dança de deve à necessidade de desintelectualização, 
ou desinibição intelectual, através de uma livre expressão, Cocchiarale (2020, p. 99) 
refere:  

“desde muito jovem, Oiticica já havia compreendido que o 
enfrentamento de obstáculos para o livre fluxo de sua rebelião poética 
passava ao largo de soluções intelectuais universalistas propostas por 
campos acadêmicos, como aqueles das disciplinas filosófico-
estéticas, da história da arte e da crítica da arte, por exemplo”.  

 Ainda Cocchiarale (2020, p.100-101), se refere ao conceito de “obra aberta”, 
cunhada por Umberto Eco em 1965, sobre sua conclusão e a relação com a obra de 
Hélio Oiticica, que “enquanto procedimento poético, o entrelaçamento ignora tanto o 
âmbito técnico quanto o discursivo e midiático – teórico, temático, plástico ou textual”:  

“concluía que as poéticas modernas entrelaçavam a produção das 
obras (o fazer) com os discursos dos próprios artistas sobre seus 
projetos e questões: instâncias cuja convergência produzia a 
apreensão plena do jogo poético, decorrente da junção da prática e 
do fazer com a reflexão nele concentrados. O entrecruzamento 
semântico entre a obra manualmente produzida por HO e o discurso 



por ele escrito sobre sua experiência processual seriam uma chave de 
ignição de seu processo criativo, sendo, portanto, de fundamental 
valor para o conhecimento das questões e metas por ele formuladas 
e programadas”. 

 De forma muito sugestiva de como utiliza as palavras para criar sua obra, na sua 
press-poético-release para Esquenta pro Carnaval!, o próprio Hélio escreve: “...seria um 
tipo de meditação-ação não introspectiva para o carnaval:  meditação não-meditação: 
ação poética livre: não?”(Oiticica, 1980). 

 O pesquisador carioca Gerheim (2009) pontua: “obras de arte e poesia em que 
o trânsito entre diferentes formas de linguagem faz surgir na liminaridade da escrita e 
da imagem...signo e, portanto, universal, reprodutível”. Para esse autor, “Poemas que 
vêm a ser matéria. Matérias que se tornam poesia. Imagens que se materializam no 
espaço. Espaço que se pulverizam nos sons.” Coloca expressões que refletem essa 
interdisciplinaridade: arte que abre fendas, um estado híbrido, trânsito poético. Uma das 
vertentes de sua explanação é que quando a matéria, partindo das artes visuais, se 
transforma em poesia, se trata de uma estratégia. Mais recentemente (2020), esse autor 
chega a tentar classificar o uso da palavra de acordo com o movimento artístico em 
questão no Brasil, entre permanecer a poesia e a imagem separados, o seu caráter 
simbólico que a desloca da razão para a imaginação, e como mensagem direta e 
significativa. A palavra como um convite ao espectador a ampliar sua atuação ao 
contemplar o significado, rompendo com a contemplação transcendental. E se remete 
ao escrito por Oiticica: “inscrições no material que lhe dão a completa significação...não 
se sabe onde começa o material a ser poema ou passa este a ser material. E exemplifica 
situações nas quais palavra e imagem mantém seus lugares, mas se relacionam por 
“contiguidade”, através de metonímias, surpreendendo o observador, deflagando a 
significação.  

 Palavras e imagens andam juntas e são bem vindas na arte contemporânea, por 
se somarem de forma a tocar as almas. 
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Ut pictura poesis 

Horário 

 

Imagem/palavra. 

Carlos Vinícius da Silva Taveira (Doutor em literatura cultura e contemporaneidade; 
Mestre em teoria da história da arte) 

 

 A epígrafe na abertura desse ensaio/texto “ut pictura poesis” é de autoria do 
poeta da Roma Antiga Quinto Horácio Flaco e que pode ser interpretada em uma 
tradução livre na expressão “assim na pintura, como na poesia”. Apesar de mantermos 
como premissa na arte contemporânea que todas as formas de linguagens podem se 
entrecruzar em suas bordas, ou seja, não há campos separados e individualizados, mas 
sim uma rede de atravessamentos quase que infinitos, nas artes, em outros momentos 
da história “escrever/falar” e “pintar” estiveram em territórios independentes. 

 No jogo das relações entre objetos artísticos e a experiência do espectador de 
arte, o criador, o artista, se dispõe a se utilizar dos mais distintos instrumentos na criação 
de um afeto sensível e subjetivo na troca com o outro. As fronteiras entre os signos: 
“palavra”, “imagem” e, por desdobramento, o impacto desse diálogo no mundo da “arte” 
se tornaram ambíguas e simultaneamente essenciais na arte contemporânea.  

 A “palavra” foi fazer parte definitiva do cotidiano da arte no século XX. Isto 
significou que o artista expandiu seu campo de atuação participando e se articulando 
por outras perspectivas no universo das artes. Se antes existiu quem fazia arte separado 
de outras áreas como quem a critica via escrita ou via oral, ou quem é responsável pela 
curadoria, todos esses personagens passaram a frequentar um mesmo corpus. O artista 
poderia se utilizar da palavra em várias funções, inclusive na composição de seus 
objetos de arte que poderiam transitar entre linguagens. 

 Dito isto, a escrita do artista também não é algo somente contemporâneo. Um 
dos grandes nomes do período do Renascimento, Leonardo da Vinci, deixou várias 
páginas sobre suas singulares pesquisas e apontamentos. Tratam-se de desenhos e 
textos que serviram de esboço para ideias e pensamentos, e que alimentou a 
criatividade do artista em novos limiares. Um pouco mais para a segunda metade do 
século XVI outro artista visual, Giorgio Vasari escreveria um livro que seria considerado 
o marco inicial da disciplina de “História da arte” intitulado “Vidas de artistas” e que 
contou com pequenas biografias de seus pares. Com essa publicação, a narrativa do 
saber principal das artes ganhava um método que perdurou durante um longo espaço 
de tempo e que só foi substancialmente modificado na transição dos séculos XIX para 
XX. 

  O espaço dedicado à palavra e, sobretudo, pelo manejo da escrita realizada por 
artistas visuais e outros, se expandiu em inúmeras frentes. Os diários, documentos 
oficiais, artigos em periódicos, ou outras modalidades de estruturação de escrita e 
domínio da palavra se tornaram imprescindíveis para o crescimento das artes. Como 
exemplo, podemos citar o acaso de tantos manifestos nas artes de vanguarda no século 
XX. Era preciso colocar em palavras um conjunto de princípios norteadores de alguns 
coletivos que almejaram levar pensar a arte como instrumento de transformação da 
realidade.      

 Em alguns casos, como da corrente do dadaísmo, o próprio manifesto já 
funcionava como uma forma de “antimanifesto”. Eram palavras colocadas no mundo 



para justamente ir contra o ordenamento da escrita. Ao propor uma fórmula de “antiarte” 
os dadaístas colocaram a palavra desconectada da sua função ordenativa da gramática 
tradicional, mantendo o foco em seu caráter polissêmico e de produção de sentidos 
aleatórios. 

 Os anos sessenta aprofundariam as transformações nos usos das palavras e 
seu contato com as artes. O experimentalismo que os artistas praticavam em momentos 
anteriores encontrou um palco fértil com a chamada “virada linguística” proposta por 
estudiosos das áreas de filosofia e letras. Era reconhecida a incapacidade da linguagem 
escrita de dar segurança na transmissão de mensagens.  

 Neste ponto, a palavra passou a ser investigada pelo seu atributo performático. 
Sua análise é complementar a outras linguagens e ao contexto em que é enunciada 
podendo sua importância variar conforme o acontecimento que esteja inserida. A 
semântica tomou gradativamente o espaço de outros campos nos estudos das palavras. 
E com isto, elementos como o corpo e os próprios limites circunstanciais imporiam 
contingências que as artes se propuseram a aprofundar e investigar. 

 A constituição das “palavras” consiste/insiste de elementos visuais, sonoros, e 
até mesmo táteis. Toda uma dinâmica sinestésica é acionada para que sejamos 
capazes de compreender, mesmo que parcialmente, uma tentativa de contato via 
palavra ou sua imagética. Essa possibilidade de ser afetado, ou tocado é uma das 
potências e efeitos das artes em nós. A exposição da Galeria Zagut intitulada “Arte e 
palavra” propõe sermos sensibilizados pelos trabalhos de arte presentes nas mais 
diversas linguagens. Permitam-se uma conversa entre arte e “experienciadores”. 
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Adriana Montenegro 

 

Lona, voal, etc; técnica: mista; 120 x 145 cm; 2000/2001 
 
 

  



Aleteia Daneluz  

 

I shot a man; aquarela em papel 300g/m2; 42 x 29,7 cm; 2021 

 



Alexandre Dacosta 

 

  

Poema-objetos do livro – tecnopoética (políptico); 2008; fotografia Marcos 

Vianna 

POLÍGONO; esmalte s/ ferro; 13 x 14 x 13,5 cm 
ARITMÉTRICA; couro e plástico; 19 x 14 x 0,8 cm 
TONTURA; esmalte s/ ferro; 53 x 16,3 x 4 cm 
INSÍGNIA; madeira, camurça, metal e strass; 19 x 19 x 16 cm 
 

Videoarte: Magma; videoarte; 1’18”; tiragem 10 

 



Ana Luiza Mello 
 

 
Volta por Cima; lápis e caneta s/ papel, impressão fine art; 21 x 29,7 cm; 
tiragem 10; 2022 
 



Ana Pose 
 

 

Coração da Terra chora e sangra (tradução língua Kayapó Mebêngôkre: pika’ã 

nhôrô muwa ne tinrã’ã); fotografia digital, arte digital, impressão fine art; tiragem 

única; 33 x 33 cm; 2022 

  



Ana Schieck 
 

 

Campo de Assinatura; caneta permanente s/ papel de aquarela; 24 x 32 cm; 
2022 
  



Anita Fiszon 

 

 
 
CORTEJO; desenho a nanquim s/ papel Vergê; 21 x 7,9 cm; 2022 
 
  



Audrey Landell 
 

 
 
Célula 1; óleo sobre cilindro de papelão sobre cubo de espelhos e madeira; 16 
x 16 cm 
Parte da instalação Pintura, de 2010, primeiro lugar do prêmio Maimere (Itália). 
 
 



Augusto Herkenhoff 

  

Nomes cruzados; acrílica s/ tela; 123 x 90 cm; 2010 

  



Benjamin Rothstein 

 

Sem título; técnica mista; 145 x 87,5 cm; 2021 

 



Bosco Renaud 

 

Aqua; grafite no papel Renaud 200g; 19,5 x 70 cm; 2011 

  



Carmen Bello  
 

 
 
Feminicídio Nunca Mais; acrílica s/ tela; 22 x 27 cm; 2022 
 
  



Cerise E 
 

 
 
Letra L; acrílica s/ tela; 45 x 30 cm; tiragem única; 2022  
 
  



Coletivo Redemoinho (Daniele Bloris arte e Andrea Estevão poesia) 
 

 
 
Caligráficas; nanquim e aquarela s/ papel Canson; 42 x 60 cm; 2021 
 
 
Arte: ave palavra 
De asas inquietas 
Que faz num gesto 
Mapa de sonhos, 
Carta de amor, voo livre 
Narradas em fio Nanquim, 
Ou no translúcido aquoso da aurora multicor. 
Palavra: segredo, cifra, véu 
A percorrer caligráfica 
A virgindade do papel 
Com matéria fluida, viva  
Da qual a poesia é vertigem e testemunho. 
  



Cunca Bocayuva 
  

 
 
Escrita do corpo; desenho digital impresso em PVC; 80 x 53 cm; 2022 
 
  



Deneir 
 

 
 
Caminhão, série Carreata; madeira, placas de carro, corda e frases de para-
choque bordadas em lona de caminhão; 30 x 100 x 150 cm; 2016 
 
 
 
  



Dora Portugal 
 

 
 
Entreletras; acrílica s/ papel impresso s/ papel Paraná; 6 páginas 17 x 22,5 cm; 
2022. 
 
  



Dulce Lysyj  

 

Sem título, série Desnovelando o fio da dúvida (políptico); bordado s/ papel 

Canson croquis; 42 x 59,4 cm (cada); 2020 a 2022 

 



Eduarda Serra Barreto  
 

 
 
"Anicca" A impermanência do universo; fotografia digital, impressão fine art; 50 
x 55 cm; 2022; tiragem única 
 
 
Anicca é uma escultura em madeira, barro e arame que faz parte da minha 
pesquisa em ecologia humana onde utilizo materiais encontrados na natureza 
crio composições com a fotografia digital. Nessa escultura faço uma analogia 
com a palavra simbolizando a impermanência do universo na filosofia Budista.   



Eduardo Mariz 
 

 
 

 
 
ODE (díptico); fotografia, impressão fine art; tiragem 10; 14 x 30 cm (cada); 
2022 
 
  



Eliana Zaroni 

 

Queimadas; aquarela (monocromática); 61 x 110 cm; 2020 

 

  

  

  



Elis Pinto 

 

Vereda tropical; videoperformance; 7’26’’; tiragem 6; 2017 

  



Giselle Vieira 

 

Livros; desenho digital, impressão laser em papel couchê; tiragem: 3/10; 42 x 
29,7 cm; 2022 
 



Gloria Conforto 

 

A Montanha Mágica, Série Silêncio; óleo s/ tela; 27 x 35 cm; 2021 

  



Gringo Carioca 

  

Zen sacanagem; arte digital, impressão fine art; tiragem 10; 40 x 40 cm; 2022 

  



Ilda Fuchshuber Falacio 
 

 
 
Palavras esparsas; acrílica aquarelada s/ tela; 30 x 50 cm; 2022 
 
  



Iraceia Oliveira 

 

Escrita chinesa; acrílica s/ papelão despelado com caracteres da escrita 

ideográfica chinesa; 68 x 82 cm; 2020 

 

  



Isabella Marinho 

 

NAO SE CALE; técnica mista, colagem e carvão sobre tela; 160 x 160 cm; 

2019 

  



Jarbas Paullous  

 

Um ovo é uma arte?; fotografia, impressão fine art; tiragem única; 90 x 60 cm; 

2022 

  

  



Jemile Diban 

  

Fernão Capelo e o mestre instrutor; óleo s/ tela; 130 x 100 cm; 2019 

  



Jorge Cerqueira 

 
 
ALMA; gravura em metal e xilogravura; 67 x 50 cm; 2015 
 
  



Jozias Benedicto 

 

Você já pensou em escolher o silêncio?; acrílica s/ tela 

  



Lando Faria  

 

Sem título; fotografia digital, impressão fine art; 42 x 60 cm; tiragem 6; 2022 

 

  



Let Cotrim 

 

Recado; fotografia digital, impressão fine art em papel Hahnemühle photorag 

Baryta 315 g. acabamento brilhante; tiragem 20; 60 x 45 cm; 2020 

(Montevidéu) 

 

 

  



Lia do Rio 

 

Do fundo, do Rio tirou uma pedra; pedra, livro e frase; 22 x 43 x 4 cm; tiragem 

única; 2000 

 

  



Liana González 

 

Memorial; livro objeto - colagem, desenho, texto sobre livro descartado; 15,5 x 

23,5 x 5 cm; 2018 

Um livro de minha memória sobre o impacto que foi chegar a Brasília, uma 

cidade que não existia. Fui para lá com 8 anos e crescemos juntas - eu e a 

cidade. 

 



Ligia Calheiros  

 

Ao Cavalheiro Jorge; técnica mista; 14 x 21 cm; 2021 

 



Lizete Zem 

  

 

Um Tempo que é o Agora; duas placas em cerâmica de alta temperatura; 15 x 

15 cm cada; 2021 

  



Luah Jassi 

 

Judite, a Obra de Arte; técnica mista e acrílica; 70 x 50 cm; 2022 

 

 

  



Lucia Lyra 
 

 
Arte é Vida; acrílica s/ tela; 45 x 30 cm; 2022 
 
 
 
 
Arte é Vida  
 
Arte é Vida  
Que corre nas veias, 
Que aquece a alma, 
Que incendeia. 
Arte é Vida  
Que queima por dentro 
Nosso corpo, nossa mente. 
Transformando o AR, 
Criando sons, 
Pincelando as palavras.  
Arte é Vida  
A vida inteira 
  



Marcelo Veiga 

 

Drummond; eu, eles; arte digital; 40 x 40 cm; tiragem 6; 2022 

  



Marcio Zardo 
 

 

CONFERE, série Carimbadas; palavras carimbadas s/ papel alcalino; 41 x 99 
cm; 2012 
 
  



Maria Beatriz Trevisan  
 

 
 
O Tempo; acrílica s/ tela; 100 x 70 cm; 2022 
 
  



Maria Cecilia Leão 

 

Alimente-se com sabedoria (autorretrato); fotografia, impressão fine art, papel 

Hahnemühle Photo Rag Baryta 308 g/m²; 30 x 27 cm; tiragem 5; 2022 

 

  



Maria Perdigão  

 

Passar do Mundo dos Objetos ao Mundo das Presenças; técnica mista com 

pigmentos s/ Eucatex; 30 x 21 x 5,5 cm; 2017  

 



Marta Bonimond 

 

Sem título, pintura mural, site specific; acrílica e plantas s/ muro; 2022 

   

Livro de Referência: A Necessidade da Arte, Ernst Fischer. “A poesia é 

indispensável. Se ao menos eu soubesse para quê...” Frase de Jean Cocteau 

citada no começo do livro.  



Martha Pires Ferreira 

 

Mantra - Veni Domini; desenho bico de pena s/ papel Canson; 25,5 x 21 cm; 

2011 

 

  



Maurício Theo  
 

 
Sem título; arte digital s/ cartão; tiragem 10; 75 x 45 cm; 2022 
 



Mirian Tournier 

 

Somos todos Fernão; aquarela s/ papel Canson; 42 x 29,7 cm; 2021  



Miro PS 

 

Criptografia #2; gravura digital, impressão fine art em papel Canson; tiragem 5; 
50 x 80 cm 
 
 

  



Nadia Aguilera 

 

Sem título; acrílica e colagem s/ tela; 50 x 40 cm; 2022 

 

  



Nilton Pinho 

  

Paris é Uma Festa; acrílica s/ tela com moldura pintada; 40,5 x 57,3 cm; 2022   



Nissin Moussatche 

 

Quixote e Sancho; acrílica s/ tela; 40 x 50 cm; 2022 

 

  



Noemi Ribeiro 

 

Des-vestido; fotografia manipulada digitalmente de des-vestido feito com gaze, 

cápsulas de medicamentos e recortes de fotos e textos, impressão fine art em 

papel Canson 100% algodão; tiragem 5; 42 x 32 cm; 2011 



Paulo Mittelman 

 

Bem Vindo (Welcome); fotografia impressa com tintas de pigmento mineral em 

papel de qualidade fineart; tiragem 10; 30 x 40 cm; 2014 

 

 

  



Regina Moura 

 

Casulo; técnica mista - impressão com tinta de pigmento mineral s/ papel 

Hahnemühle; tiragem 5; 60 x 45 cm; 2022 

 

Através da arte e da palavra, refletir sobre a mulher e as tecituras do feminino, 

um caminhar entre a poética da arte e as palavras de Simone de Beauvoir em 

seu livro O segundo sexo - aqui buscar um sonho, um lugar ou liberdade - 

..."ninguém nasce mulher: torna-se mulher" 



Renato Martins 

 

Sem título; fotografia, impressão fine art em papel Hahnemühle; 30 x 45 cm; 
tiragem 6; 2015 
  



Roberto Negri 
 

  

Inspiração MUBE; acrílica s/ tela; 70 x 50 cm; 2002 

  



Robinson Oliveira 
 

 
 
Retrato de Fiódor Dostoiévsk; acrílica s/ tela; 46 x 38 cm; 2022 
 
  



Rosangela Soares Pinto 

 

Inverso; poema e pintura s/ papel de aquarela; 20 x 28 cm; 2022 

 

 



Rose Nobre 

 

Madrugada; acrílica s/tela; 80 x 80 cm; 2018 
 
 

Gosto mesmo da madrugada. 
Talvez nos revele o princípio da incerteza  
Ou, talvez -quem sabe? - o retorno a um eterno sem fim. 
 

  



Rosi Baetas 

 

 

 

Troca de mensagens (díptico); lápis cera s/ papel Canson; 28 x 21 cm (cada); 

2021 

 



Sandra Schechtman 

 

Homenagem a Man Ray (autorretrato); fotografia solarizada impressa em papel 

fotográfico adesivado em PVC; tiragem 10; 60 x 60 cm; 2016 

 

O processo de SOLARIZAÇÃO está presente em inúmeros trabalhos de Man 
Ray. Ao usar essa técnica o artista disse “...as sombras captadas se tornam 
invertidas, dando à superfície do corpo a aparência de um sonho...” 
 

  



Silvana Godoi Câmara 

 

O tempo - Uma homenagem à Cora Coralina; aquarela s/ Canson; 29,5 x 42 
cm; 2022 
 



Sissi Kleuser 

 

Carpe diem; acrílica s/ tela; 76 x 76 cm; 2022 
 
  



Teresa Stengel 

 

Sem título; gravura em metal, impresso em papel japonês, colagem s/ tela; 130 

x 225 cm; 2022 

 

 

  



Teresinha Mazzei 
 

 
 
Uma Pedra no Meio do Caminho (Carlos Drummond de Andrade), Série 
Diálogo das Linhas; arte digital s/ fotografia de fios, impressão s/ canvas de 
algodão; tiragem 1/10; 33 x 50 cm; 2022 
 
 

  



Téssara 

 

Escape; técnica mista (fibra de vidro, tecido de algodão e acrílica); dimensões 

variáveis; 2022 

 

 

  



Thairna Patricia Lee 

 

Private Manifesto (políptico – 9); colagem e lápis de cor s/ cartão composte; 32 

x 20 cm cada; 2020 

  



Vanize Claussen 

 

A vida; acrílica, tecido de algodão e resto de sucata prateada s/ tela; 100 x 100 
cm; 2016 
 
 

  



Veronica Camisão 

 

Tempestade à meia-noite (Midnight Tempest), série Tempestade; acrílica s/ 

tela; 150 x 106 cm; 2016 

 



Vicente Duque Estrada 

 

Sem título; fotografia digital, impressão fine art; 40 x 50 cm; tiragem 1/50; 2022 
 
  



Vilma Lima 

 

RX das palavras ocultas; filme de RX, caneta water collor; 23 x 35,5 cm; 2020 
 
 

 

  



Xico Chaves 

 

Foto poema translúcido y2; fotografia, impressão fine art; tiragem 10; 2021 

 


