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O presente estudo trata das correspondências interartísticas no processo de produção literária e 

plástica concretista e neoconcretista em A Revelação do Avesso (2014) de Ferreira Gullar (1930-

2016). A obra é resultado de uma série de 92 colagens em relevo, das quais 60 foram 

transformadas em esculturas em aço, na mesma cor original, expostas na Galeria Dan (2015). As 

colagens foram editadas em livroarte, composto por um livro artesanal e um relevo em metal, 

com poemas do próprio autor, dispostos paralelamente às reproduções dos relevos, publicado pela 

UQ! Editions/Aprazível Edições e a Dan Galeria. Como se sabe, além de poeta, Gullar foi crítico 

de arte e ensaísta, que abriu caminho para a Poesia Concreta (1956) e liderou o movimento 

Neoconcretista (1958); todavia, aos oitenta e quatro anos, dedicou-se às artes visuais com a 

produção dos relevos. Assim, consideramos pertinente examinar as interfaces de linguagens 

artísticas nas produções poéticas e visuais do autor na obra referida, produto de uma produção 

experimental e híbrida, que promove uma recepção estésica interartes. De fato, essa abordagem 

intersemiótica revela um jogo lúdico no ato de produção, permitindo entender o poeta-pintor ou 

um pintor-poeta brasileiro como herdeiro das questões homológicas entre a literatura e pintura, 

originadas na cultura clássica e atualizadas na contemporaneidade. Dessa maneira, propomos 

apresentar brevemente sobre as discussões teóricas interpoéticas na Antiguidade Clássica, e, logo 

em seguida, os reflexos e continuidades do paralelo interartístico na Idade Média, e, 

principalmente, na Teoria Humanística (séc. XVI), bem como, a presença dessas relações na arte 

moderna e contemporânea. Em seguida, faremos um estudo do Concretismo e do Neoconcretismo 

nas Artes, enfatizando as concepções ideológicas e estéticas de Gullar, e, na sequência, uma 

análise do dialogismo interartístico presentes nas interfaces verbais e visuais de A Revelação do 

Avesso, mais precisamente nos poemas e relevos “Dentro”, “Mínimo Voo”, “Pintura” e “Traduzir-

se”. Nesse sentido, poderemos compreender como ocorrem as confluências híbridas no processo 

de produção e recepção artística de Ferreira Gullar, cujo estudo será fundamentado na crítica 

especializada, conforme Aguiar e Silva (1998), Dondis (1997), Hauser (2000), Joly (1994), 

Ferrara (1986), Plaza (2003), Praz (1982), Ribeiro (2000), Souriau (1965), entre outros. Assim, 

pretendemos que o resultado desse estudo possa contribuir com a fortuna crítica sobre a obra de 

Gullar, possibilitando ampliar o universo especulativo das Letras, indo além dos limites 

fronteiriços da palavra ao dialogar com outras linguagens artísticas, e vice-versa, no âmbito de 

um estudo de caráter interdisciplinar. 
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