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A MODA NOS MUSEUS DE ARTE: EXPOSIÇÕES E CRÍTICA

 
Autores: 

Rayane Patrícia de Ávila (bolsista), Maria Claudia Bonadio (orientadora)

 
Resumo: 

Otermo wearable art (e seu sinônimo artwear) foi cunhado na década de 1960 a partir da 
produção de artistas que frequentavam escolas de Arte em Nova York ou na região da baia 
de São Francisco nos Estados Unidos e que como decorrência da customização de 
roupas pelos hippies percebem a potencialidade do vestuário como forma expressiva para 
as artes e passam a produzir arte a partir de experimentações têxteis Ocupando um 
espaço entre a arte, o artesanato e a moda, nos Estados Unidos, a artwear teria 
encontrado dificuldades em ser exposta nos principais Museus de Arte e também não 
chamaria muita atenção da crítica de arte. No Brasil alguns artistas, como Olly Reinheimer 
e Solange Escosteguy realizaram trabalhos do gênero ainda na década de 1960, mas é 
apenas no final dos anos 1980 que irá acontecer no país a primeira grande exposição 
sobre o tema. Denominada ?Traje: um objeto de arte??, tal mostra será realizada no 
Museu de Arte de São Paulo em 1987. Esta pesquisa mapeia o desenvolvimento do 
artwear no Brasil, observando qual o espaço e a recepção deste pelo "mundo da arte", e 
em especial por Museus e crítica de arte. Apresentamos ainda um levantamento das 
exposições sobre o tema já realizadas no Brasil (e especialmente nos Museus de Arte do 
eixo Rio-São Paulo).

 
Palavras-chave: 

werable art/artwear , museus , campo das artes  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Linguística, Letras e Artes 

Título do Projeto:  

A MODA NOS MUSEUS DE ARTE: EXPOSIÇÕES E CRÍTICA

 
Autores: 

Rayane Patrícia de Ávila (BOLSISTA BIC) Maria Claudia Bonadio (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Desde o final do século XX veem crescendo o número de exposições e mostras de moda 
em museus de arte no Brasil e no exterior. Essa pesquisa apresenta um mapeamento das 
exposições de moda realizadas no Brasil desde a década de 1980 em museus de arte 
especialmente na cidade de São Paulo, observando os principais temas abordados, quais 
as principais instituições que abrigam essas exposições e ainda, qual o espaço dedicado a 
estas na imprensa nacional. O objetivo é observar: 1) até que ponto há museus de arte que 
abrem espaço para a moda e como tais exposições se alinham com o projeto de 
museográfico adotado pelas curadorias e diretorias dos museus que abrigam as referidas 
mostras;  2) se houve ou não e até que ponto a elaboração de uma crítica de moda em 
consonância com o crescimento das exposições sobre o tema. Para tanto foi realizado um 
levantamento nos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo notando de que forma 
as exposições de moda foram abordadas pela imprensa e qual o espaço a elas dedicadas 
nos referidos periódicos. 
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Resumo:  

Esta pesquisa procura identificar de que maneira o cinema moderno, especificamente a Nouvelle 
Vague, foi recebida pelos críticos e cineastas brasileiros. Para tal concentramos nossa análise no 
período que se estende de 1959, quando as primeiras notícias da Nouvelle Vague começam a 
despontar no Brasil ao ano de 1962, quando o Cinema Novo se firma como movimento. 

A bolsista Thaiz Freitas nessa etapa do projeto realizou um paralelo entre os possíveis diálogos 
políticos e estéticos de Glauber Rocha e Jean-Luc Godard, através de uma cena de Vent d'est 
(Grupo Dziga Vertov 1969) que Glauber atua. Rocha está de pé em uma encruzilhada com os 
braços estendidos e uma jovem lhe pergunta qual é a direção do cinema político. Esta cena será 
analisada sob o olhar critico de um dos precursores do Cinema Novo, o próprio Glauber Rocha, 
que discute os rumos dessa representação quase alegórica do encontro efetivamente travado com 
Godard no fim dos anos 60.  

Já o bolsista Altiere Leal concentrou a análise no material de arquivo da revista de orientação 
cinematográfica A Tôrre de Marfim. A revista tinha como principal objetivo “educar” o grande 
público, principalmente o católico, quanto ao valor moral dos filmes exibidos nos cinemas em Juiz 
de Fora. Os títulos pesquisados compreendem as edições publicadas entre os anos de 1960 a 
1964, período no qual a revista circulou com regularidade em Juiz de Fora e região. Foi então que 
surgiram os primeiras artigos, além das críticas sobre a Nouvelle Vague, bem como as a exibições 
de filmes como Os Incompreendidos (François Truffaut,1959), e Hiroshima, meu amor (Alain 
Resnais, 1959). 
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Resumo: 

O poeta juizforano Murilo Mendes foi um grande colecionador de artes plásticas. Diferente 
do colecionador  tradicional que estabelece uma lógica de coleção fundada na História da 
Arte que o orienta na organização e aquisição de novos objetos, a ação de colecionar de 
Murilo Mendes caracteriza-se pela pesquisa poética. Murilo não preocupava-se em 
relacionar sua coleção com a história da arte, mas adquirir material de experimento 
poético. Como "artista completo", conforme observação do crítico de artes plásticas e 
amigo Mario Pedrosa, interessava-se tanto pela linguagem da poesia, quanto pela 
linguagem das artes visuais, superando fronteiras e situando sua poética numa espécie de 
intersecção entre ambas.  As primeiras obras a comporem sua coleção são obras de 
artistas brasileiros que participaram com mais ou menos intensidade de seu círculo de 
amizades e relacionamentos formado quando Murilo se muda para o Rio de Janeiro na 
década de 20. Esta primeira fase de sua coleção, corresponde ao período em que 
conheceu Ismael Nery que muito o influenciou em seus interesses sobre artes. Identificada 
a obra poética de Murilo   pelos seus estudiosos como de engajamento artístico  
surrealista, este projeto de pesquisa visou apurar na sua  coleção de arte brasileira dos 
anos 30 e 40 artistas e obras de filiação "expressionista", num sentido amplo, onde se 
precebe um fio condutor da coleção intimamente ligado ao fazer poético de Murilo. Para 
perceber tal fio ou afinidade entre as obras foi necessário apurar o contexto do 
modernismo brasileiro nas artes plásticas, suas referências européias, enfim, seu elã com 
a medernidade nacional e interrnacional.  Os artistas estudados foram: Jorge de Lima, 
Oswaldo Goeldi, Guinard, Flavio de Carvalho, Ismael Nery, Lívio Abramo, Candido Portinari. 
Ismael Nery e Livio Abramo foram alvos de uma reflexão mais aprofundada, tornando-se 
tema de pesquisa para a elaboração de futuro  projeto de mestrado das respectivas 
bolsistas de Inicação Científica.
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Resumo: 

A coleção de artes visuais do poeta Murilo Mendes foi transferida para a Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF) em 1994 e atualmente constitui o acervo de artes visuais 
do Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM). O conjunto de obras configura-se como a maior 
coleção internacional de Arte Moderna no Estado de Minas Gerais e a escala de 
importância do referido acervo amplia-se, ainda mais, ao pensarmos acerca de sua 
representatividade. Composto por obras de artistas brasileiros e internacionais o acervo 
conta com pinturas, gravuras, desenhos, esculturas e litografias capazes de elucidar 
sobre a trajetória do Modernismo desde os primórdios até os desdobramentos estéticos 
que originaram suas vertentes construtivas. Murilo Mendes, além de poeta, foi um 
articulador cultural que atuou em várias frentes, inclusive como crítico de arte e professor 
de literatura brasileira em Roma. Ávido colecionador de Arte Moderna, deixou um acervo de 
mais de 50 obras, dentre as quais há um número significativo de produções de artistas 
italianos, os quais teve contato durante sua permanência em Roma. O presente trabalho 
busca traçar a conexão entre Murilo Mendes e o movimento de arte italiano denominado 
Forma 1, além de descobrir como se deu a inserção das obras de alguns artistas do 
Forma 1 no acervo. Mediante à escassez de escritos e pesquisas sobre o Forma 1 – tanto 
como movimento quanto em sua relação com Murilo Mendes – essa pesquisa buscou 
oferecer um mapeamento inicial para futuras pesquisas na área.
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Autores: 
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Resumo: 

O objetivo principal dessa pesquisa é investigar as particularidades das produções 
artísticas realizadas nos anos 1960 presentes na coleção do poeta Murilo Mendes que, 
desde 1984, compõe o acervo do MAMM (Museu de Arte Murilo Mendes). Selecionamos as 
obras de Almir Mavignier, de Geraldo de Barros e de Franz Weissmann, artistas se 
associaram ao concretismo, para compreender o “lugar” dessas obras no acervo, o 
contexto de sua aquisição pelo poeta Murilo Mendes e as relações entre elas e o 
pensamento abstrato geométrico..
Esta pesquisa de Iniciação Científica é uma das que integram o projeto de mapeamento e 
estudo das obras no museu. As obras pesquisadas são registros históricos da adesão 
brasileira à “linguagem universal” proposta pelo Construtivismo, a qual intencionava 
propiciar o diálogo da arte com todas as camadas sociais do mundo igualitariamente.
Foram analisadas as características estéticas da produção concreta, o contexto histórico 
que propiciou a adesão brasileira ao movimento, bem como as inovações e contribuições 
que as obras desses artistas suas obras trouxeram para a vanguarda Construtivista.
Investigamos também em que momento suas trajetórias se entrecruzaram com a de 
Murilo Mendes e qual o grau de contato que os mesmos tiveram com o poeta, essa 
abordagem permitiu a investigação sobre as maneiras com que essas obras chegaram 
até o acervo. 
Os resultados da pesquisa apontaram para os diferentes momentos dessa produção 
artística, com obras que refletiam as fases de cada artista. Percebemso, assim, como 
Barros transitou entre expressionismo e o abstracionismo, sempre com experimentação; 
como Mavignier fazia releitura de sua já rica produção; e como Weissmann pretendia 
expressar-se tridimensionalmente mesmo quando ainda trabalhava com suportes de duas 
dimensões.
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Resumo: 

Este projeto dá continuidade à pesquisa iniciada em 2013, cujo objetivo principal é 
alimentar o banco de dados do Documentário Brasileiro (documentariobrasileiro.org), site 
que reúne o mais completo acervo de informações exclusivamente sobre filmes 
documentários realizados no Brasil. Com o término desta etapa, temos catalogado mais 
de 4 mil títulos e mais de 2 mil diretoras e diretores, dobrando os números de um ano 
atrás.

Além da catalogação, trabalhamos para que o site se transformasse numa ferramenta 
verdadeiramente simples para o usuário externo. Com a inestimável colaboração da aluna 
voluntária Ana Carolina Fidelis Gonçalves, da Ciências da computação, encontramos 
muitas soluções práticas, em especial a possibilidade de alimentação do site diretamente 
por usuários externos. Nesse caso, a equipe de bolsistas do Documentário Brasileiro 
verifica a veracidade das informações para em seguida aprovar as submissões. 

Após esses aperfeiçoamentos, o site foi, finalmente, amplamente divulgado entre a 
comunidade acadêmica na área de cinema. A repercussão e o retorno foram 
extremamente positivos e encorajadores por parte de colegas e de instituições afins, tendo 
sido destaque na Secretaria do Audiovisual (órgão vinculado ao Ministério da Cultura) e 
merecendo matéria na Revista Filme B, importante revista sobre o cinema brasileiro - 
http://www.filmeb.com.br/noticias/nacional/site-traz-panorama-do-documentario-no-brasil. 
Ainda nesta etapa do projeto, foram desenvolvidas cerca de 300 biografias de 
documentaristas, o que certamente aumentará a importância do banco de dados. Elas 
estão sendo padronizadas para que possam ser acessadas pelos usuários, assim como 
outros incrementos, que serão constantemente incorporados ao Documentário Brasileiro. 
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Resumo: 

Este projeto levantou a produção documentária brasileira feminina desde os primórdios do 
cinema até hoje, fazendo um mapeamento dessa produção e analisando alguns desses 
filmes e cineastas à luz do pensamento documentário contemporâneo e dos estudos 
feministas. Ao mesmo tempo, foi levantada a produção de documentários feitos por 
mulheres desde os primórdios do cinema no Brasil. Essa catalogação foi enviada para o 
banco de dados Documentário Brasileiro, onde já está incorporada.
 
As bolsistas, igualmente, realizaram um levantamento da produção bibliográfica acerca do 
pensamento contemporâneo do documentário e de questões de gênero e também fizeram 
breves biografias sobre algumas documentaristas, a serem, futuramente, lançadas no site 
Documentário Brasileiro. Certamente, esses feitos contribuíram para um maior 
conhecimento dos estudos na área e familiaridade com algumas cineastas e suas 
filmografias. Após leituras e discussão sobre alguns filmes, elas definiram temas, filmes e 
cineastas e desenvolveram artigos.
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MINAS É CINEMA. LABORATÓRIO DE PESQUISAS E BANCO DE DADOS SOBRE AS 
ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS E AUDIOVISUAIS EM MINAS GERAIS - PARTE 1 

Autores:  

CLAUDIA ELENA DOS SANTOS RANGEL (XXIII PIBIC - XXVII BI); ALESSANDRA SOUZA 
MELETT BRUM (ORIENTADOR);  

Resumo:  

O projeto Minas é Cinema objetiva mapear a atividade cinematográfica no Estado de Minas 

Gerais, no que diz respeito à produção, exibição, distribuição de filmes, recepção, produção crítica 

e publicações sobre cinema. A idéia é não apenas levantar dados e informações, mas sobretudo 

sistematizá-los de forma rigorosa em um banco de dados. Dada a amplitude do Estado de Minas 

Gerais e sobretudo o universo abrangente da pesquisa, definimos como primeira etapa desse 

projeto o levantamento de publicações periódicas voltadas ao cinema na região mineira da Zona 

da Mata, compreendendo o recorte temporal dos primórdios (1897) à década de 1960. Para essa 

etapa do projeto, este trabalho visa apresentar os resultados obtidos com as entrevistas em vídeo 

realizadas pelo Laboratório de narrativas audiovisuais (LANAV). Entre os depoimentos estão: os 

cineastas Marcos Pimentel,  Rafael Aguiar e Carlos Scala; os diretores de fotografia Mauro Pianta 

e Eduardo Yep; o produtor Cristiano Rodrigues  e os estudiosos do cinema Ronaldo Werneck, 

Murilo Hingel e Henrique Frade. O LANAV é parte do Minas é Cinema.  
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Autores:  

MARIANA SALIMENA PIRES (XXIII BIC/UFJF); SERGIO JOSE PUCCINI SOARES 
(ORIENTADOR). 

Resumo:  

Essa pesquisa pretende analisar a modalidades de tratamento sonoro (entre captação e edição) 
encontradas no documentário brasileiro a partir da década de 1960. As análises serão feitas a 
partir de um levantamento inicial buscando a delimitação de um corpo de filmes de tendências 
estilísticas diversas, dando ênfase às condições técnicas colocadas a disposição dos realizadores 
e as soluções estéticas encontradas na época de produção dos documentários. 

Para essa etapa do projeto, o trabalho teve como objetivo conduzir um mapeamento e análise do 
som no documentário de Arthur Omar, Som ou tratado de harmonia, de 1984, à luz do conceito de 
anti-documentário levantado pelo próprio autor. Os sons foram mapeados e analisados segundo a 
teoria de Michel Chion no que tange à classificação dos sons no cinema, mas sem ignorar sua 
relação com as imagens e o discurso deste documentário, que são o cerne para o entendimento 
da produção de Omar neste período. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DA CULTURA JUVENIL PARA UM RELAXAMENTO SOCIAL: A 
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Autores: 

ELIZA DIAS MÖLLER - (PIBIC); LEONARDO RIBEIRO POSSIDÔNIO - (PIBIC); 
ELISABETH MURILHO DA SILVA (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Esta pesquisa busca estudar as relações entre a produção de moda e o comportamento 
juvenil do período 1978-1990., conhecido pela emergência das subculturas juvenis 
derivadas do movimento punk e, ao mesmo tempo, pela ascensão econômica dos 
yuppies. É nesse momento que uma massiva entrada de jovens e mulheres em postos 
importantes do mercado de trabalho contribui para uma reviravolta na moda e no 
comportamento, introduzindo estilos e vestimentas mais relaxados e confortáveis, fruto da 
penetração da cultura juvenil num universo mais amplo da sociedade como um todo. 
Assim, através de análises de jornais, revistas e propagandas, dentro do período de 
1978-1990 demonstra-se a transformação do jeans (tradicionalmente tido como roupa 
adolescente e juvenil) em roupa elegante no Brasil. Para esse momento da pesquisa, 
apenas o intervalo entre os anos de 1978 e 1980 estão sendo abordados.
A pesquisa parte do pressuposto de que a moda é um fenômeno social, no sentido em que 
ela reflete as mudanças em termos dos costumes, do comportamento e do lugar dos 
gêneros e das classes sociais nos diferentes períodos históricos e sociedades. A moda 
seria, então, a parte mais visível e exterior dessas transformações, na qual se pode 
observar um “relaxamento” no gradiente de formalidade ou informalidade (ELIAS, 1997) 
imposto aos indivíduos em sociedade. No referido período de 1980, as influências da 
cultura juvenil se estendem para além desse grupo etário, traduzindo-se em atitudes e 
comportamentos valorizados nos grupos adultos. A adoção de uma moda juvenil pelos 
outros grupos etários e, nesse sentido, a obrigatoriedade do corpo jovem, tem 
consequências importantes para a compreensão da sociedade contemporânea. 
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Resumo: 

                                                                                                                                                     
A proposta da pesquisa era estudar a pintura de temas da história do Brasil do século XIX, 
relativos ao Império, relacionando os assuntos abordados com a historiografia do período, 
identificando as escolhas interpretativas dos artistas.
Com base em um estudo preliminar, os bolsistas teriam que responder questões como 
quais temas de História do Brasil foram mais abordados e como esses temas foram 
trabalhados pelos artistas e recebidos pelo público e pela crítica. 
Depois da leitura e da produção de resumos da bibliografia tradicional sobre o tema e de 
um material mais recente, foi feito um estudo de comparação historiográfica, levando em 
conta as atualizações provenientes das pesquisas atuais.
O projeto foi desenvolvido basicamente em duas partes, uma pesquisa quantitativa e outra 
qualitativa. O tratamento quantitativo permitiu identificar que temas foram privilegiados ou 
negligenciados na construção visual da história brasileira no âmbito das Exposições Gerais 
de Belas Artes e com isso, os bolsistas puderam pesquisar os processos de produção, 
circulação e recepção das obras. A pesquisa qualitativa começou pela própria localização 
das obras.
Ao privilegiarmos os temas das obras, duas questões se impõem de imediato: qual o 
interesse da época sobre os temas e quais as visões em pauta sobre os mesmos? Nesse 
aspecto, é necessário identificar as fontes de informação disponíveis aos pintores e quais 
foram as suas escolhas interpretativas. O trabalho do pintor ao dar materialidade ao fato 
histórico, como diria Pedro Américo, requer pesquisa próxima à efetivada pelos 
historiadores. Muitos se apoiaram na nascente historiografia desenvolvida no interior do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. É comum encontrar-se nos catálogos textos 
explicativos das pinturas históricas expostas, algumas vezes, acompanhados da indicação 
da fonte historiográfica. Nesse projeto foi feito uma relação entre o texto e a imagem, 
assim como entre ambos e a historiografia disponível na época sobre o tema.
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Autores: 

BÁRBARA FERREIRA FERNANDES (PROBIC/FAPEMIG); DAYANA OLIVEIRA 
(PROBIC/FAPEMIG); MARALIZ DE CASTRO VIEIRA CHRISTO (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

O projeto consiste em estudar a recepção pela crítica da pintura de temas da história do 
Brasil do século XIX.
A pesquisa dialoga com as obras de Carlos Reyero, prof. da Universidad Autônoma de 
Madrid, que a mais de vinte anos se dedica ao tema em questão na Espanha, e Tomás 
Pérez Vejo, prof. da Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, que busca 
estudos comparados entre a pintura de história da Espanha e México.
Apesar dos esforços acima, enfatizamos a ausência em nosso país de estudos 
abrangentes sobre o tema, que permitam identificar o volume das obras produzidas, as 
tendências temáticas, estratégias de circulação das imagens, a recepção das mesmas e 
possíveis apropriações.
Uma questão fundamental, que se colocou desde o início da pesquisa, foi a necessidade 
de se conhecer a pintura histórica nacional e internacional.
Interessa-nos o processo de produção, circulação e recepção dos temas representados. 
Clara está a disparidade das informações. Sobre os principais quadros, como a Primeira 
Missa no Brasil, de Victor Meirelles, e a Batalha de Avai, de Pedro Americo, existe 
considerável fortuna crítica, entretanto, sobre a maioria das obras e seus autores pouco 
sabemos.
Paralelamente ao levantamento das obras nos catálogos das EGBA, iniciou-se a pesquisa 
nos periódicos disponíveis no AEL-UNICAMP (copias microfilmadas dos periódicos da 
Biblioteca Nacional), localizando, digitalizando e digitando artigos referentes às EGBA.
Esperava-se ao fim do projeto um conhecimento muito mais profundo sobre a pintura de 
temas relativos à História do Brasil, principalmente a recepção das obras pela crítica de 
arte.
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Autores: 

DEBORAH EVANGELISTA DAMASCENO (BOLSISTA BIC-UFJF); GABRIEL REZON 
ALVES FERREIRA (BOLSISTA BIC-UFJF) MAURI ALVES MONTEIRO (BOLSISTA BIC-
UFJF) LUÍS CARLOS LIMA CARPINETTI (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

No período de 01 de agosto de 2014 a 31 de julho de 2015 os bolsistas Deborah 
Evangelista Damasceno, Gabriel Rezon Alves Ferreira, Mauri Alves Monteiro, 
desenvolveram suas atividades de pesquisa. 
A bolsista Deborah Evangelista Damasceno falará sobre questões referentes ao projeto de 
iniciação científica, sobre a questão da língua e da literatura latina e das obras de retórica 
judiciária.  
O bolsista Gabriel Rezon Alves Ferreira apresentará suas atividades  de resenhas e 
leituras acerca das declamações de Sêneca, o Velho como W. Martin Bloomer, Janet 
Faireweather, e a tese de Pablo Schwartz Frydman e seus estudos acerca deste gênero 
de retórica, como o mais duradouro gênero da história da literatura latina, e seu trabalho de 
análise gramatical, e falará sobre seu artigo “Os declamadores no livro nono das 
Controvérsias de Sêneca, o Velho”. 
O bolsista Mauri Alves Monteiro apresentará seu trabalho de análise sintática 
supervisionado pelo orientador, acerca das obras de São Jerônimo “Contra Vigilantium”, 
“Aduersus Heluidium, de perpetua uirginitate beatae Mariae” e seu artigo “Do mistério à 
revelação do sagrado na família de Jesus”, onde desenvolve, ao lado de uma reflexão 
sobre o mistério da concepção virginal de Jesus, uma sinopse retórica do discurso. 
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ANTROPOFAGIA E ESCRITA DA SUBJETIVIDADE NA CULTURA CONTEMPORÂNEA

 
Autores: 

Ana Luísa Polverari e Silva (PIBIC); Thomas Alison Frizeiro de Souza (PIBIC); André 
Monteiro Guimarães Dias Pires (ORIENTADOR).

 
Resumo: 

O objetivo geral do projeto é realizar uma reflexão teórica transdisciplinar a respeito dos 
legados da antropofagia cultural, criada por Oswald de Andrade no âmbito do modernismo 
brasileiro, buscando atualizar, no mundo contemporâneo, suas potencialidades críticas e 
literárias. Trazendo para o primeiro plano a subjetividade, sem, contudo, excluir suas 
amplas possibilidades de contextualização, nosso interesse é potencializar relações entre 
possíveis micros e macros universos antropofágicos. Em termos mais específicos, os 
objetivos do projeto são: 1) Compreender a antropofagia como um pensamento criador e 
problematizador de uma escrita da subjetividade; 2) Pensar a inserção da escrita de uma 
subjetividade antropofágica no mundo contemporâneo como uma possível alternativa aos 
modelos de subjetividade dominantes na lógica da globalização; 3) Problematizar, a partir 
de tal inserção, as possibilidades de se conceber, de um modo não essencialista, a 
singularidade conceitual e existencial que a literatura, em diálogo com a vida, pode assumir 
no contexto intelectual da cultura contemporânea.
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COMO VENCER UM DEBATE: A ALTERCAÇÃO, O JUIZO E A PERSPICÁCIA SEGUNDO 
QUINTILIANO (INST. OR. VI, 4,5)

 
Autores: 

FILIPE CIANCONI RODRIGUES (BOLSISTA-BIC); CHARLENE MARTINS MIOTTI 
(ORIENTADORA)

 
Resumo: 

Este projeto teve como objetivo uma tradução comentada dos capítulos quatro e cinco, que 
finalizam o sexto livro - também conhecido como "Livro dos Afetos" - da obra Institutio 
oratoria, obra magna do rétor hispânico Marco Fábio Quintiliano (35 d.C - 95 d.C). No 
decorrer destes dois capítulos, nosso autor trabalha com questões que interessam à 
formação do bom orador, tais como as técnicas de altercatio (altercação), que 
diferentemente de um discurso contínuo, é a parte do pleito em que há debate entre os 
oradores, sendo cada turno de fala, portanto, breve e conciso; o exercício do iudicium 
(juízo), tomado como o discernimento necessário para planjemaneto e atuação em toda 
causa; e a aplicação do consilium (perspicácia), característica considerada por Quintiliano 
essencial ao orador vocacionado, pois esta o permite a se adaptar às causas e às 
diversidades que, eventualmente, possam vir a aparecer. Por fim, para conferir autoridade 
à sua argumentação, Quintiliano, no quinto capítulo, exemplifica suas ideias com trechos 
de discursos notáveis de Cícero e Demóstenes, oradores representantes da perfeição 
oratória em latim e grego, respectivamente. 
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Autores: 

LEILA CRUZ MAGALHÃES ( BOLSISTA BIC); PILAR SILVEIRA MATTOS( BOLSISTA 
BIC);ANNA CAROLINA FERREIRA CARRARA (COLABORADORA); NEUSA SALIM 
MIRANDA (ORIENTADORA)

 
Resumo: 

Este trabalho está vinculado ao macroprojeto “Construções Superlativas Morfológicas do 
Português” (MIRANDA, 2012-2015) e tem como objetivo central - estabelecendo um 
recorte sobre o estudo desenvolvido na tese de Carrara (2015) - o estudo dos usos  da 
Construção Prefixal de Modificação de Grau (CPMG) com os types super, mega e hiper 
em gêneros discursivos produzidos por ou destinados a adolescentes e jovens. O escopo 
teórico que norteia este estudo é a Linguística Cognitiva (LAKOFF & JOHNSON (1980, 
1999); LAKOFF (1987); CROFT, W. & CRUSE (2004); SALOMÃO (2009) e MIRANDA 
(2002, 2008b)) e, em especial, dois de seus modelos: a Teoria da Gramática das 
Construções como um Modelos de Uso (GOLDBERG (1995, 2006); TOMASELLO (2003); 
CROFT, W. & CRUSE (2004)) e a Semântica de Frames (FILLMORE, 1977, 1982, 2008, 
dentre outros). Dadas as escolhas teóricas, a metodologia eleita – uma Linguística 
baseada em corpus (GONZALEZ-MARQUEZ et al., 2007)  -  consistiu na constituição de 
uma base de dados específica, com 541 ocorrências, coletada em duas  revistas teen on 
line - Todateen e Capricho. Para a coleta, usou-se um modo de filtragem de dados 
específico de cada site. A consideração da sensibilidade dos dados à frequência de 
tipos/types e à frequência de ocorrência/tokens - ligadas respectivamente à produtividade e 
convencionalização – foi outro parâmetro analítico deste estudo Nesse viés, este trabalho 
ilustra a virada metodológica promovida pelos estudos sociocognitivistas e 
construcionistas da gramática e do léxico e desvela a relevância posta no uso e na 
diversidade linguística. Pela meta analítica já atingida  rastreou-se o habitat discursivo da 
CPMG, contemplando a descrição de usos seja em sua forma mais canônica, como 
“super bacana”, “super mulher” (com escopo Adjetivo e Substantivo) ou em construções 
mais periféricas, com escopo verbal como “ Eu hiper apoio” e “Ele combina super”. 
Observaram-se ainda os temas centrais prevalentes, quais sejam moda, beleza, cultura e 
experiências pessoais. 
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Resumo: 

Este trabalho está vinculado ao macroprojeto “Construções Superlativas Morfológicas do 
Português” (MIRANDA, 2012-2015) e tem como objetivo central - estabelecendo um 
recorte sobre o estudo desenvolvido na tese de Carrara (2015) - o estudo dos usos  da 
Construção Prefixal de Modificação de Grau (CPMG) com os types super, mega e hiper 
em gêneros discursivos produzidos por ou destinados a adolescentes e jovens. O escopo 
teórico que norteia este estudo é a Linguística Cognitiva (LAKOFF & JOHNSON (1980, 
1999); LAKOFF (1987); CROFT, W. & CRUSE (2004); SALOMÃO (2009) e MIRANDA 
(2002, 2008b)) e, em especial, dois de seus modelos: a Teoria da Gramática das 
Construções como um Modelos de Uso (GOLDBERG (1995, 2006); TOMASELLO (2003); 
CROFT, W. & CRUSE (2004)) e a Semântica de Frames (FILLMORE, 1977, 1982, 2008, 
dentre outros). Dadas as escolhas teóricas, a metodologia eleita – uma Linguística 
baseada em corpus (GONZALEZ-MARQUEZ et al., 2007)  -  consistiu na constituição de 
uma base de dados específica, com 541 ocorrências, coletada em duas  revistas teen on 
line - Todateen e Capricho. Para a coleta, usou-se um modo de filtragem de dados 
específico de cada site. A consideração da sensibilidade dos dados à frequência de 
tipos/types e à frequência de ocorrência/tokens - ligadas respectivamente à produtividade e 
convencionalização – foi outro parâmetro analítico deste estudo Nesse viés, este trabalho 
ilustra a virada metodológica promovida pelos estudos sociocognitivistas e 
construcionistas da gramática e do léxico e desvela a relevância posta no uso e na 
diversidade linguística. Pela meta analítica já atingida  rastreou-se o habitat discursivo da 
CPMG, contemplando a descrição de usos seja em sua forma mais canônica, como 
“super bacana”, “super mulher” (com escopo Adjetivo e Substantivo) ou em construções 
mais periféricas, com escopo verbal como “ Eu hiper apoio” e “Ele combina super”. 
Observaram-se ainda os temas centrais prevalentes, quais sejam moda, beleza, cultura e 
experiências pessoais. 
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ISHIKAWA (COLABORADORA); MARIA MARGARTE SALVATE BRASIL 
(COLABORADORA); NEUSA SALIM MIRANDA (ORIENTADORA)

 
Resumo: 

Este trabalho vincula-se ao macroprojeto “Ensino de língua Portuguesa — da formação 
docente à sala de aula” (MIRANDA, 2014- PROFLETRAS/UFJF) que, em sua segunda 
etapa, volta-se para uma investigação de caráter interventivo e participativo. O projeto tem 
como meta encontrar novos rumos pedagógicos para a sala de aula de Língua Portuguesa 
direcionados para o enfrentamento da crise interacional fortemente evidenciada neste 
espaço e impeditiva do processo ensino-aprendizagem (LIMA, 2009; BERNARDO, 2011; 
FONTES, 2012; LOURES, 2013). Trata-se de um estudo de caso de caráter híbrido — 
linguístico e educacional — que tem como cenário investigativo duas salas de aula de 
Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, em  duas escolas públicas do Estado do Rio 
de Janeiro,   onde as pesquisadoras-participantes, mestrandas do PROFLETRAS 
(ISHIKAWA, 2015; BRASIL, 2015)  atuam. O estudo diagnóstico (1ª. etapa), que contou 
com a participação dos bolsistas de Iniciação Científica,  partiu da análise de relatos de 
experiência dos discentes, de modo a se verificar a perspectiva desses sujeitos sobre as 
aulas de Português e confrontá-la com  a voz docente e a voz de outros discentes 
investigados em estudos de caso vinculados ao macroprojeto.  Como aporte teórico para 
tal análise do discurso utilizou-se a Semântica de Frames (FILLMORE, 2009 [1982]), um 
modelo teórico da Linguística Cognitiva, e sua aplicação no projeto lexicográfico 
computacional (https://framenet.icsi.berkekey.edu). Os resultados obtidos, mediante 
descrição dos frames centrais evocados pelo discurso dos discentes, serviram de 
respaldo ao estabelecimento de metas interventivas, de modo a se considerar, nas 
práticas de sala de aula, a voz dos alunos.
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descentramentopoesia contemporâneasujeito lírico 

No decorrer da pesquisa sobre as figurações do sujeito lírico contemporâneo (Módulo II)I, 
analisamos alguns aspectos na poética de Francisco Alvim e de Iacyr Anderson Freitas. O 
primeiro deles foi a forma como ocorre um afastamento do sujeito lírico hegeliano, 
aproximando-se de uma concepção descentrada do sujeito, típica da pós-modernidade. 
Para tanto, foi necessário revisitar conceitos basilares da poesia. Como partida, escolhemos 
o livro "Corpo fora" (1988) de Alvim. O descentramento ocorre pelo distanciamento da voz 
do poeta, priorizando-se o fluxo narrativo em detrimento do poético. O afastamento do 
lirismo também é notado na interferência de outros gêneros, particularmente o dramático. 
Em Iacyr Anderson Freitas, selecionamos a obra "Viavária" (2010), cuja apresentação é 
permeada por um vasto repertório temático, além do uso de diferentes composições 
métricas. Aqui, o sujeito lírico também se aproxima das figurações pós-modernas, nas quais 
o descentramento é característico. Mas em contraposição a Alvim, a voz de Freitas não 
desaparece. O sujeito lírico em "Viavária" tem o olhar entre o passado e o presente, com a 
adoção de uma postura crítica diante do mundo. Igualmente nos debruçamos sobre a 
presença da voz feminina na obra poética de Alvim. Em seu processo de despersonalização 
do sujeito lírico, o autor desloca a fala de pessoas comuns, anônimas, para sua poética, 
ampliando o sentido das mesmas, retirando-as de uma alçada individual e lhes conferindo o 
eco de coletividade. Cada um dos poemas de Alvim não é apenas a voz de um único outro, 
mas de muitos outros, cujos falares estão carregados das vivências sociais brasileiras, e, 
como tal, expressam as muitas desigualdades que constituem este país. Como a sociedade 
brasileira também se configura como sociedade patriarcal, estas desigualdades vão se 
aplicar no campo do gênero. Observamos que dentre essas vozes anônimas, há ecos de 
uma experiência coletiva da mulher brasileira. Por isso, também nos debruçamos sobre a 
História desta mulher, em geral relegada a um segundo plano. Buscamos mostrar como a 
insatisfação que elas expressam atua como alerta para a situação na qual estão submetidas 
como consequência da desigualdade de gênero.

Bolsista 1: Clarice Cerqueira Fernandes (BIC/ UFJF); Bolsista 2: Samia Tavares de Souza 
(BIC/ UFJF); Responsável pelo projeto (Orientador): Fernando Fábio Fiorese Furtado

Figurações do sujeito lírico na poesia contemporânea (Módulo III)
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CARINA BEDENDO SILVEIRA (PROBIC - 2014/2015);  NATÁLIA DUARTE MARÇÃO
(PROBIC - 2014/2015); TIAGO TIMPONI TORRENT (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Este trabalho apresenta as fases da implementação do Construction do Português do 
Brasil, subprojeto da FrameNet Brasil (FN-Br). Um Constructicon caracteriza-se como 
um repertório de combinações de lexemas ou posições sintáticas, estruturas cujo 
reconhecimento, tratamento e interpretação são fundamentais para o processamento 
da linguagem natural (FILLMORE ET AL., 2012). A primeira etapa do projeto foi 
composta pela análise do repertório das construções da família Para Infinitivo do 
Português Brasileiro. Nesse período, uma vez que as construções dessa família 
organizam-se em uma rede de heranças e evocam frames relacionados à noção de 
finalidade (TORRENT ET AL, 2014), identificaram-se restrições no aparato de software 
utilizado para a criação das construções na base de dados da FN-Br, bem como no 
relacionamento destas aos frames. Assim, houve a necessidade de adaptar o software 
utilizado. A adaptação possibilitou a integração da base de frames à base de 
construções, permitindo a anotação adequada de construções. Na segunda fase, 
visando tanto à expansão do Constructicon quanto o futuro alinhamento multilíngue 
desse recurso, as construções do Construction da FrameNet de Berkeley (FN) foram 
importadas para o banco de dados da FN-Br. Além disso, as construções comparativas 
português-inglês tratadas por SILVA (2015) foram incluídas na base de dados, 
integrando as relações entre frames e construções.
Referências:
FILLMORE, C. J, LEE-GOLDMAN, R. & RHODES, R. The FrameNet Constructicon. In: 
BOAS, H. & SAG, and I. Sign-Based Construction Grammar. No prelo.
SILVA, A. B.L. Frames e Construções em Contraste: uma análise comparativa 
português – inglês no tangente à implementação de Constructicons. Universidade 
Federal de Juiz de Fora, Programa de Pós-Graduação em Linguística, 2015.
TORRENT, T. T.; SAMPAIO; T. F.; LAGE, L. M; TAVARES, T. S; MATOS, E. E. 
Revisiting border conflicts between FrameNet and Construction Grammar: annotation 
policies for the Brazilian Portuguese Constructicon. Constructions and Frames, 6(1), 
2014.
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Resumo: 

Embora as diretrizes curriculares nacionais para o ensino Fundamental e Médio não façam 
referência específica ao lugar da cultura clássica greco-romana na escola, tais 
documentos sugerem uma abordagem interdisciplinar de conteúdos. Reconhecendo a 
educação básica como o lugar privilegiado ao desenvolvimento de competências e 
habilidades que levem à formação crítica e cidadã dos indivíduos, refletimos sobre as 
possibilidades interdisciplinares que tivessem como eixo unificador a cultura clássica. 
Fizemos, então, um estudo detido da obra Metamorfoses, do poeta romano Ovídio (século 
I a.C/d.C), e vislumbramos a plena possibilidade de seu uso em abordagens transversais, 
tanto por se tratar de um texto considerado uma das fontes primárias de registros 
narrativos da mitologia greco-romana, composto por mais de duzentas e quarenta estórias 
relativamente pequenas, quanto pelo fato de a narrativa ovidiana ter sido pensada segundo 
certo didatismo, ao unir por um mesmo fio condutor - as metamorfoses de seus 
personagens - diversas narrativas de deuses e heróis, que perpassam parte da história do 
cânone literário ocidental. A variedade dos recursos com que a mitologia e o mundo antigo 
vêm sendo recontados e recriados por parte da indústria midiática em geral, constituiu 
objeto de nossas reflexões. Em parceria com o IAD (Instituto de Artes e Design) da UFJF, 
pudemos fundamentar nossas ideias pertinentes à elaboração de um material didático-
lúdico, e trouxemos a lume um livro de aventura-solo (RPG), inédito no mercado editorial e 
atraente aos educandos do Ensino Fundamental I.  Com este livro, de baixo custo e fácil 
acesso, os alunos poderão, a um só tempo, conhecer um leque aprazível de narrativas 
míticas e participar ativamente dos enredos, pois, ao término de cada estória, o leitor deve 
escolher, baseado em traços de sua própria personslidade, o caminho a ser tomado em 
direção à próxima aventura. Neste sentido, o material projetado oferece ao aluno do 
sistema educativo massificado a oportunidade de experimentar, em sala de aula, uma 
amostra do antigo conselho do oráculo de Delfos ("conhece-te a ti mesmo").
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Resumo: 

A pesquisa LITERATURA E SAGRADO III (2014-2015) inscreveu-se na linha de pesquisa 
LITERATURA, IDENTIDADE e OUTRAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS do Programa de 
Pós-Graduação em Letras (Mestrado e Doutorado em Estudos Literários) da UFJF. Sua 
principal motivação foi estudar o diálogo entre o literário e o sagrado, dando, portanto, 
continuidade às pesquisas anteriores LITERATURA E SAGRADO I (2012-2013) E 
LITERATURA E SAGRADO II (2013-2014). A pesquisa estudou o diálogo entre o literário e 
o sagrado, sobretudo, através da perspectiva LITERÁRIO - PSICOLÓGICA, promovendo o 
encontro entre Literatura e Psicologia, no caso, a JUNGUIANA, e inscrevendo a pesquisa 
no campo da Crítica Literária Junguiana. A pesquisa considerou o diálogo entre o literário e 
o sagrado não de um ponto de vista atemporal e sim com as suas coordenadas de tempo 
e espaço -- coordenadas que tendem a impregnar este diálogo de marcas identitárias e 
culturais AINDA POUCO EXPLICITADAS, constituindo-se, portanto, como um 
PRODUTIVO campo de estudos para a linha de pesquisa Literatura, Identidade e Outras 
Manifestações Culturais do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFJF. A pesquisa 
também divulgou a Crítica Literária Junguiana dentro dos estudos literários no Brasil.
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Resumo: 

Este trabalho investiga construções linguísticas de mudança fictiva em dados de 
Português do Brasil (PB) extraídos da internet. Instanciam-se em exemplos como O quarto 
ficou muito maior depois que retiraram os móveis, em que uma mudança expressa pelo 
predicado ocorre apenas em função da percepção/concepção do conceptualizador. Em 
outros termos, o quarto, de fato, não tem suas dimensões concretamente ampliadas, 
porém o caráter resultativo dessa mudança se dá apenas no plano subjetivo. Alguns 
autores em Linguística Cognitiva (LC) vêm tratando desse fenômeno, como Sweetser 
(1996, 1997) e Matsumoto (1996), os quais mostram que a visão de um dado objeto, este 
com sua historicidade e com suas propriedades pré-estabelecidas e conhecidas pelo 
conceptualizador, passa a assumir outra dimensão, forma ou estado quando ocorre uma 
mudança na percepção do conceptualizador. Os resultados apontam para o fato de que a 
construção se relaciona a uma quebra da expectativa default (ou seja, quartos não têm 
suas dimensões alteradas por conta da retirada de móveis), resultando em algo que só 
existe conceptualmente (ou seja, ocorre uma construção resultativa, em que o quarto se 
torna subjetivamente maior).
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Resumo: 

Este estudo tem como objetivo investigar o papel da avaliação em sequências 
argumentativas encontradas na fala dos participantes – reclamante (consumidor), 
reclamado (fornecedor de bens ou serviços) e mediador – em audiências de conciliação 
no PROCON de uma cidade de Minas Gerais. O estudo, de natureza qualitativa e 
interpretativa (ERICKSON, 1986), utiliza os modelos potenciais de argumentação 
propostos por Vieira (2007) e Barletta (2014), as categorias da teoria Appraisal (MARTIN, 
1999; 2003) – afeto, julgamento e apreciação – como ferramentas para mapear as formas 
de expressão de avaliação nos movimentos argumentativos apresentados pelos 
participantes das audiências investigadas e a Teoria do Posicionamento (LANGENHOVE & 
HARRÉ, 1999) que visa discorrer sobre conceitos de posição, força ilocucionária, linha de 
história, papel, sobre os tipos de posicionamentos e sobre a noção de categorias de 
pertencimento em relação à teoria do posicionamento. Os recursos relacionados às 
expressões de avaliação – engajamento e gradação –, previstos pela teoria Appraisal, são 
interpretados em nossa pesquisa, respectivamente, a partir das noções de alinhamento 
(Goffman, 1979) e de convenções de contextualização (Gumperz, 1982). Ademais, as 
análises feitas sob o viés da Teoria do Posicionamento serão baseadas na classificação 
feita por Divan (2011). Os resultados da análise mostram que o movimento argumentativo 
de avaliação (AVAL) pode ocorrer como um componente em separado na estrutura das 
sequências argumentativas analisadas ou como expressões de julgamento e apreciação 
encaixadas na posição, na sustentação e na disputa de pontos de vista acompanhados 
pelo posicionamento do falante. Ao realizar as avaliações, os reclamados  posicionam a si 
mesmos e aos outros de forma a se desresponsabilizarem em relação ao evento 
problemático. Por outro lado, as avaliações dos reclamantes posicionam eles próprios 
como litigantes de boa-fé. Esses posicionamentos são utilizados pelos participantes das 
audiências como sustentações de suas respectivas posições.
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Resumo: 

 Este trabalho se propõe a constituir um banco de dados para ter à disposição corpora de
fala que possibilitem estudos futuros preocupados com o uso da linguagem em contextos
institucionais. Além de representar uma importante ferramenta de pesquisa linguística, este
banco de dados pode constituir material subsidiário para atividades de ensino e de
pesquisa. O objetivo específico é fornecer material linguístico para a descrição e a
compreensão do português falado na Zona da Mata de Minas Gerais na situação
institucional de Audiências Preliminares do Juizado Especial Criminal. Para tanto, são
utilizados os pressupostos teórico-metodológicos da Análise da Conversa
Etnometodológica (SACKS, SCHEGLOFF e JEFFERSON, 1974). Como proposta
metodológica de viabilizar a análise da ação social, a pesquisa em ACE se ancora na
produção de transcrições das interações, a partir das quais as análises podem ser
realizadas. No intuito de atender aos interesses da ACE, surgiu o chamado sistema
Jefferson de transcrição, inicialmente desenvolvido pela analista da conversa Gail Jefferson
na ordenação dos primeiros materiais de análise de Sacks e Schegloff, e atualmente
empregado por analistas da conversa em todo o mundo. Assim, este projeto lida com
convenções e questões pertinentes à transcrição da produção oral dos informantes, como
prevê o modelo Jefferson (cf. LODER, 2008). A fim de preservar a identidade dos
participantes, seus nomes são substituídos por pseudônimos. Foram selecionadas para
transcrição quatro Audiências Preliminares do Juizado Especial Criminal, perfazendo o
tempo total de 48min51s: audiência “Maria da Penha” (04min03s); audiência “Parede e
Meia (parte 1)" (6min42s); audiência “Parede e Meia (parte 2)” (15min24s); e audiência
"Juca e Maria" (22min34). A transcrição das gravações geradas foi realizada em três
etapas: Rascunhão, Refinamento 1 e Refinamento 2. Na primeira etapa, as gravações
foram transcritas sem a preocupação de seguir à risca as normas estabelecidas pelo
modelo Jefferson. Na segunda fase de transcrição, foram utilizadas as convenções para
marcação de pausas e prolongamento de sons. A última etapa correspondeu à marcação
de todos os demais ícones convencionados pelo modelo Jefferson.
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PLATÃO E A LINGUAGEM: GRAMÁTICA, ESCRITA E CONHECIMENTO NA GRÉCIA 
CLÁSSICA
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Resumo: 

No livro Fedro (274c-275d) e na Carta Sétima (344bc, 341c), Platão nos apresenta 
reflexões que têm sido tomadas como uma crítica à escrita . Essas passagens têm 
rerpesentado o motor que permitiu o surgimento de uma nova corrente teórico-interpretava 
sobre a obra de Platão, a Escola de Tübingen-Milão, cujo autor mais difundido no Brasil é 
G. Reale (1975). Nesta pesquisa, apresentamos as conclusões do primeiro ano do projeto 
“Platão e a linguagem: gramática, escrita e conhecimento na Grécia Clássica” no qual 
apresentamos nossa hipótese a respeito da questão da linguagem na filosofia platônica. A 
partir da leitura e tradução da passagem, além do estudo de comentadores 
contemporâneos como F. Trabattoni (2003; 2010) e G. Reale (1975), filiados a correntes 
teórico-interpretativas diferentes, acreditamos que a crítica apresentada pelo filósofo é 
direcionada a um tipo específico de escrita, a escrita retórica. Para isso, apresentamos 
uma análise linguística e filológica da terminologia empregada por Platão no Fedro, em 
contraponto com a interpretação global do diálogo e em relação a outros conceitos 
platônicos, como o de memória e reminiscência presentes em outros diálogos.
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Resumo: 

Este trabalho investiga o fenômeno do nome nu singular no Português Brasileiro (PB), 
numa perspectiva psicolinguística. Nominais nus (Nnu) não apresentam determinante (D) 
foneticamente realizado e podem ocupar posição de argumento interno ou externo (Ex. 
Mulheres choram à toa/ Vi filme ontem a tarde inteira). Diferente do italiano e do espanhol, 
que apresentam Nnu plural, o PB também exibe o nu singular. Existem, porém, 
divergências quanto à aceitabilidade do Nnu com predicados episódicos e de espécie 
(Schmitt & Munn, 1999; Müller, 2002; Pires de Oliveira & Rothstein, 2011; 2012). Sentenças 
episódicas expressam episódios específicos ou fatos isolados (Ex. Automóvel chegou ao 
Brasil no século XIX). Sentenças de espécie não designam indivíduos particulares, mas 
remetem à espécie em si (Ex. Homem joga futebol). Diante da falta de consenso na 
literatura, buscamos explorar a interpretação atribuída a Nnu singulares no PB. Para tal, 
conduzimos um experimento de leitura automonitorada inspirado no trabalho de Pires de 
Oliveira, Silva & Bressane (2010), procurando superar limitações da proposta original. As 
variáveis independentes foram tipo de sintagma (NP/DP) e tipo de predicado (episódico/de 
espécie) e as variáveis dependentes o número de julgamentos (Bom/Não-sei/Ruim) e o 
tempo de reação no julgamento. Participaram 20 universitários entre 18-25 anos. A tarefa 
consistia na leitura de frases no computador e sua posterior avaliação. Os resultados 
obtidos estão na direção do reportado por Pires de Oliveira, Silva & Bressane (2010). 
Sentenças com D foram avaliadas mais rapidamente do que sentenças com Nnu. Apenas 
a condição DP+predicado-episódico, registrou julgamentos compatíveis com o esperado 
para estruturas bem aceitas na língua. Nas outras condições os resultados, em termos de 
julgamentos positivos, foram marginalmente acima ou abaixo do nível da chance. Diante 
desses resultados, não é possível afirmar que Nnu singulares sejam bem aceitos pelos 
falantes de PB quando combinados com predicados episódicos genéricos e de espécie. 
Novos experimentos mais controlados serão necessários para que se possam alcançar 
resultados mais robustos, fundamentais para iluminar a discussão teórica.
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Resumo: 

Investiga-se a aquisição do foco prosódico por crianças brasileiras de 3 a 5 anos. 
Szendröi et. al. (2003) investigaram a aquisição do padrão de marcação  prosódica em 
inglês, francês e alemão nas condições foco-sujeito e foco-objeto. Em tarefa de 
produção induzida, as crianças deveriam corrigir falsas afirmações com marcação de 
foco prosódico no sujeito ou no objeto. A mesma tarefa foi aplicada a adultos (controle). 
Os resultados apontaram para progressiva sensibilidade à marcação prosódica de foco 
em função da língua, já que os participantes alemães foram mais sensíveis à marcação 
prosódica na condição foco-objeto e ingleses tiveram mais facilidade na identificação 
do foco-sujeito. No francês, em que foco-sujeito é marcado prioritariamente por clivada, 
adultos tiveram preferência pelo foco-objeto, mesmo na condição foco-sujeito. As 
crianças menores tiveram comportamento by chance, mas as de 5 anos se 
aproximaram do padrão de escolha adulto. 
No PB, a marcação de foco se dá por diferentes estratégias; foco no objeto tende a ser 
marcado prosodicamente, e no sujeito pode ser marcado pela prosódia ou por clivada 
(OTHERO & FIGUEIREDO SILVA, 2012). Assim, nossa hipótese é que as crianças 
são mais sensíveis à marcação prosódica de foco no objeto do que no sujeito. Foram 
testados crianças de 3 a 5 anos e adultos, a fim de se verificar a sensibilidade à 
marcação prosódica de foco em função do padrão do PB. Imagens de animais com 
objetos eram apresentadas simultaneamente a áudio gravado de pergunta com prosódia 
de foco-sujeito ou foco-objeto. (ex.: “O PORCO tem a gravata, né?”; “o porco tem A 
GRAVATA, né?”, respectivamente).  Pelas respostas, analisou-se se o participante 
retomou o sujeito ou o objeto marcado prosodicamente na pergunta, o que sugere, 
nesse caso, identificação do foco prosódico. Adultos reconheceram a prosódia de foco 
em 66,7% das ocorrências no objeto, contra 32,5% no sujeito (p=.058). Crianças de 3 
anos não conseguiram realizar a tarefa; mas as de 4 e 5 anos, como os adultos, foram 
mais sensíveis à prosódia de foco-objeto (50% e 84%, respectivamente) do que sujeito 
(33% e 0%). Os resultados sugerem progressivo reconhecimento do padrão de 
marcação prosódica de foco por crianças adquirindo o PB.
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Resumo: 

O projeto Rio 2016 tem por objetivo o desenvolvimento, em meio eletrônico, de um 
aplicativo temático de tradução Português–Inglês–Espanhol–Francês, que aborde as 
modalidades esportivas olímpicas, o evento a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro 
no ano de 2016 e o turismo. O aplicativo será disponibilizado aos usuários através de 
um webservice, de modo que possibilite o acesso através de diversos dispositivos, uma 
vez que o sistema disponibilizará múltiplas opções de interface. Tal iniciativa consiste 
em um dos desdobramentos do projeto de pesquisa lexicográfica FrameNet Brasil, que 
se desenvolve na Universidade Federal de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Na 
rede analítica da pesquisa, os itens lexicais são definidos em relação aos frames 
evocados, entendendo-se que os frames, por sua vez, são um sistema de conceitos 
relacionados de tal forma que, para entender um deles, é preciso entender todos os 
outros elementos envolvidos na cena (FILLMORE, 1982). O trabalho teve seu início a 
partir de uma pesquisa sobre as disciplinas olímpicas, de modo que foram estruturados 
agrupamentos categóricos sobre as diversas atividades esportivas, e tais distinções 
fora definidas em função da modalidade, da submodalidade (feminino, masculino ou 
misto), da natureza do competidor (individual ou equipe), do critério para vitória (pontos 
somados, pontos subtraídos, morte súbita, articulação dificuldade e execução, tempo, 
distância e altura) e, por fim, das penalidades (falta, erro ou queima). A partir disso, 
percebeu-se que os esportes olímpicos compartilhavam um background comum, a 
saber: atores, instalações, jogadas e torneios. Chegou-se, assim, a uma prévia da 
modelagem geral dos esportes, a qual gerou as categorias que embasaram a coleta de 
corpora em sites relacionados aos jogos de 2016. As wordlists geradas a partir desse 
corpus prévio alimentaram ferramenta Webootcat, por meio da qual corpora são criados 
automaticamente. A metodologia de modelagem utilizada no projeto Rio 2016 é, 
portanto, a bottom-up, na qual a análise do corpus coletado possibilitou a definição dos 
termos mais frequentes e, dessa forma, a delimitação dos possíveis frames e dos 
corpora a serem utilizados no aplicativo pôde ser realizada.
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OS ROMANCES DE ALBA DE CÉSPEDES PUBLICADOS NO BRASIL II

MARCIA DE ALMEIDA (ORIENTADOR); LUANA MARTINS DE ARRUDA (BOLSISTA BIC) 
DÉBORAH DE SOUZA COÊLHO (BOLSISTA BIC); LUANA FERNANDES SOFIATI 
(BOLSISTA BIC). 

Alba de Céspedes (Roma, 1911-Paris,1997) encarna a figura da intelectual cosmopolita 
preocupada com o seu tempo. De fato, a escritora morou em diversos países e publicou 
em várias línguas. Além disso, atuou na resistência italiana ao fascismo, chegando a ser 
presa e tendo obras censuradas pelo regime.
De sua vasta produção literária, foram traduzidos no Brasil Nessuno torna indietro 
(Ninguém volta atrás), de 1938, Quaderno proibito (Caderno proibido), de 1952, e Il rimorso 
(O remorso, uma nova mulher), de 1962.
Se a primeira publicação de Ninguém volta atrás, em 1947, pela Editora IPÊ, fundada por 
empresários de origem italiana, parece ligada à nacionalidade da escritora, o lançamento 
das outras obras, nos anos 60, pela Civilização Brasileira e pela Editora Brasiliense, 
parece justificado pelas temáticas abordadas pela escritora. Em uma época em que muito 
se discutiam aspectos ligados à condição feminina, essas publicações poderiam 
responder a uma demanda editorial motivada por uma nova configuração social que revia, 
também no Brasil, os papéis femininos e masculinos. 
Este projeto visou, assim, em primeiro lugar, à análise, com base nos Estudos de Gênero 
(LAURETIS) e na Crítica Feminista (SHOWALTER), das tramas e personagens das obras, 
objetivando tratar da questão da autoria e da representação femininas.
Na sequência, a partir de artigos de Ana Belline (2003) e de Helena Confortin (2003), 
procuramos refletir sobre a importância da literatura na formação de valores e sobre o 
lugar das obras de autoria feminina nessa dinâmica. Constatamos que tanto o ensino 
básico e médio quanto os cursos de graduação em Letras indicam a leitura quase que 
exclusivamente de obras de autoria masculina e que deixam a desejar no quesito 
formação de leitores capazes de realizar críticas em relação às questões de gênero. 
Observamos, também, um ciclo em que a formação defasada de professores nas 
graduações influencia diretamente na manutenção de reflexões limitadas a respeito das 
obras estudadas nas escolas. Avançando um pouco mais, defendemos a quebra de 
preconceitos de gênero enraizados em nossa sociedade e que toda obra literária, 
independentemente da autoria, deva ser lida com olhar crítico em relação aos papeis 
gendrados.
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Título do Projeto:  
VISÕES DE MUNDO EM ADRIANA LUNARDI E JULIO CORTÁZAR: UMA ABORDAGEM 
SIMBÓLICO-METAFÓRICA. 
 
 
Autores:  
MATHEUS FERREIRA ROCHA (BOLSISTA BIC); ROSE MARY ABRÃO NASCIF 
(ORIENTADORA)  
 
 
 
 
Resumo:  
Nossa proposta é estabelecer um estudo comparativo entre contos da obra Vésperas, de Adriana 
Lunardi, com outros da obra Final de Juego, de Julio Cortázar, ressaltando entre os corpi 
selecionados o simbolismo vinculado à morte por meio de uma linguagem metafórica. Pressupõe-
se que as possíveis implicações da morte exploradas nos contos sejam capazes de apreender 
uma experiência cotidiana individual embora constituam referentes arquetípicos da experiência 
comum a toda uma coletividade. Deste modo, não funcionariam apenas como um simples tropo 
poético de validade subjetiva, mas fundamentalmente como um recurso eficaz para demonstrar, 
através da arte literária, a totalidade reconhecida como real, por força de seus conteúdos 
arquetípicos. Nesse sentido, o exame dos textos abordados sob essa perspectiva (simbólico-
metafórica) tem por objetivo analisar como a organização dessa linguagem poética se realiza nas 
referidas estruturas narrativas, remitindo-nos a um nível mais profundo da mensagem filosófica e 
artística, desvelando-nos conteúdos humanos e existenciais mais amplos. A seleção dos contos 
deveu-se ao fato de que a narrativa de Adriana Lunardi com frequência nos remete ao universo 
cortazariano, embora mantenham-se, evidentemente, resguardadas as particularidades estilísticas 
que lhes garantem sua marca autoral. Ambos, porém, apoiam-se na linguagem metafórica para a 
abordagem de certas problemáticas tão caras a Cortázar e que assumem relevante interesse e 
importância na narrativa de Lunardi, através de narrativas em que a morte é a grande 
protagonista. 
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