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Com enfoque transdisciplinar, o GT INTERMIDIALIDADE: LITERATURA, ARTES E MÍDIAS reúne 

docentes e pós-graduandos de diversas instituições com o objetivo de estudar as relações entre 

a literatura e outras artes e mídias sob o ponto de vista das teorias da Intermidialidade. Como 

se sabe, os Estudos da Intermidialidade constituem uma resposta à tendência à especialização 

extrema, que tem impedido uma compreensão mais aberta das profundas interações entre as 

várias formas de mídias e artes na contemporaneidade. Este GT funciona como uma rede, na 

qual os pesquisadores filiados, via contatos pessoais e Internet, realizem um amplo debate sobre 

a pertinência do conceito de intermidialidade como um operador de leitura de textos (no 

sentido amplo deste termo), além de promover pesquisas sobre produtos culturais/artísticos 

caracterizados pelo cruzamento de artes e mídias. A concretização do GT Intermidialidade: 

Literatura, Artes e Mídias promoveu uma maior integração entre pesquisadores, programas de 

pós-graduação e instituições de ensino superior (nacionais e internacionais). Organizado em 

torno de temas de pesquisa, o GT buscará articular a discussão sobre intermidialidade dentro 

do contexto brasileiro, num esforço direcionado por parte de um grupo de pesquisadores 

trabalhando juntos para gerar um conhecimento específico dentro da academia brasileira. 

 

Plano de trabalho 

• Discussões (presenciais ou por meio digital) sobre as relações entre as diferentes artes, 

mídias e sistemas sígnicos no contexto brasileiro, como forma de gerar um conhecimento 

específico direcionado para questões de intermidialidade neste país.  

• Levantamento de temas específicos a serem investigados pelos membros do GT.  

• Organização e promoção de simpósio voltado para os estudos sobre a Intermidialidade, 

focalizando as diferentes formas de relações intermidiáticas, com a participação do maior 

número possível de docentes e discentes ligados ao grupo. Os temas em foco serão aqueles 

levantados na primeira etapa do plano. Durante o semestre, os participantes desenvolverão 

a pesquisa a ser apresentada no simpósio, sendo que os textos serão divulgados antes do 

evento, para serem então debatidos.  



• Organização da publicação dos trabalhos gerados a partir do simpósio, bem como dos 

resultados dos debates, além de eventuais trabalhos resultantes de projetos individuais 

desenvolvidos por pesquisadores do GT. Manuscrito será enviado para a Editora da UFMG.  

• Participação em bancas de mestrado e doutorado voltados para os Estudos da 

Intermidialidade.  

• Organização de simpósio para o CIEL – IX Ciclo e II Congresso Internacional de Estudos de 

Linguagem da UEPR.  

• Participação do XXXIII ENANPOL, com apresentação de trabalhos pelos membros do grupo. 

• Realização do X Seminário de Pesquisa e II Encontro Internacional, voltado para 

Intermidialidade, conjuntamente com a VII Jornada Intermídia, do GT Estudos sobre 

Intermidialidade do CNPq, na UNIANDRADE – PR.  

 

 

 


