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Doutorado em Estudos Literários - Subárea Teoria da Literatura e Literatura 

Comparada - pela UFMG. Mestrado em Estudos Literários - Subárea Literaturas de 
Língua Inglesa. Possui interesses de pesquisa em Literatura, outras artes e mídias; 
Literaturas de Língua Inglesa; Teoria Literária e Crítica da Cultura. Faz parte do Grupos de 
Pesquisa Intermídia: Estudos sobre Intermidialidade, CNPq, e Ekphrasis, sediado na Lunds 
Universitet, Suécia; e do GT Intermidialidade: Literatura, Artes e Mídias da ANPOLL.

Projetos de Pesquisa: 

1. Pesquisa e(m) Ensino sobre Intermidialidade

Nesse projeto trabalhamos em duas vertentes: pesquisa e ensino. A pesquisa em ensino de 
intermidialidade será alimentada tanto pela consolidação e difusão da pesquisa empreendida 
no doutorado quanto pela de atuação nos cursos de graduação e pós-graduação. A proposta 
sugere que a investigação teórica sobre as relações entre a literatura, outras artes e mídias 
alimente a pesquisa sobre o ensino da teoria da intermidialidade e vice-versa. Investigamos o 
estudo de dois fenômenos midiáticos que ocorrem em processos de transposição - a écfrase e 
a adaptação - por meio de biografias romanceadas em forma de literatura e cinema. O intuito 
do projeto é, assim, o de investigar as relações entre a literatura, outras artes e mídias 

1.1. A presença das artes e mídias no romance How to be Both, de Ali 
Smith.

O projeto visa investigar questões pertinentes à cultura e memória por meio das relações 
estabelecidas entre a literatura, outras artes e mídias. Para tal, será aprofundado o estudo de 
fenômenos midiáticos que ocorrem em processos de transposição a partir do estudo de 
romances inspirados na vida e obra de artistas. O romance How to be Both (2014), da autora 
escocesa Ali Smith, trata da vida e obra do pintor Francesco del Cossa é destacada. O romance 
é divido em duas partes intercambiáveis: "Camera" e "Eyes". A primeira parte é narrada do 
ponto de vista da personagem George, uma adolescente órfã que vive em Cambridge nos dias 
atuais e é obcecada pela obra do pintor, Francesco del Cossa. A segunda parte se passa Itália 
Renascentista e trata da vida de del Cossa que, em uma falha na linha do tempo, conhece a 
personagem protagonista, agora o menino George. Nos interessa o modo como a versátil 
narrativa pega emprestado elementos das artes e mídias, tais como os famosos afrescos de del 
Cossa encontrados no Palácio Schifanoia, em Ferrara. 




