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A Crítica Literária nas Humanidades Digitais

 
Autores: 

Clarice Cerqueira Fernandes ( Bolsista BIC/UFJF); Professor Rogério de Souza Sergio 
Ferreira (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Abordagem a textos canônicos da literatura brasileira ou estrangeira à luz de teoria 
crítica ancorada nos preceitos das Humanidades Digitais. Ênfase na questão da 
ocupação do espaço e tempo pelas personagens consideradas principais e uso da 
linguagem, com a assistência do programa computacional intitulado "Jigsaw". 
Apresentação do modo através do qual as entidades mencionadas (pessoas, 
organizações, localidades, datas, etc) relacionam-se entre si, com como as redes 
sociais por elas engendradas. O computador foi usado para organizar um vasto 
número de obras literárias, permitindo a percepção de padrões que não seriam notados 
de outra forma. 
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LINGUAGENS MESTIÇAS: O PORTUNHOL E A LITERATURA

 
Autores: 

ADRIANA RUTH PIRIZ MANSILLA (BOLSISTA-BIC); SILVINA LILIANA CARRIZO 
(ORIENTADORA)

 
Resumo: 

As problemáticas das escritas mestiças e heterogêneas aparecem a partir da conquista, 
fundando uma variada máquina de narrar e poetizar. Fazemos referência a escritas 
mestiças, refletindo sobre as subjetividades e experiência de ser colonizada/ excluídas/ 
marginalizadas; da ambiguidade que supõe para as identificações do sujeito; e do fato de 
se construir a escrita como uma demanda da experiência subjetiva e sociocultural. No que 
tange às escritas heterogêneas, está se pensando na categoria teórico-crítica de Cornejo 
Polar, ou seja, por um lado, na sua oposição às literaturas homogêneas, e, por outro, no 
caráter múltiplo e variado de fatores que intervêm nos seus processos de produção, assim 
como a relação que é estabelecida entre as instâncias produtoras, textual, receptiva e 
referências. Ao considerar essas problemáticas dentro da categoria temporal de “tempos 
longos”, pretendemos revisitar alguns projetos literários cujo eixo de atenção e de 
produtibilidade foram ou são estabelecidos na trajetória dos escritores como questão 
central para a criação, consolidação ou abandono de estratégias artísticas que iluminam 
formas de diálogos e lutas dentro da esfera cultural, social e histórica e, ao mesmo tempo, 
possibilitam a compreensão da intrincada relação que estabelecem com sua/s língua/s 
nativa/s ou adquirida/s. Num outro sentido, pensamos essas questões também dentro do 
interior de um campo artístico e cultural amplo e complexo, assimétrico e irregular, em 
embate com seus processos de hibridização. É por isso que as problemáticas das 
escritas mestiças e heterogêneas, quando olhadas de forma comparada, não possuem o 
mesmo grau, nem o mesmo tipo de institucionalização, nem a mesma gravitação, nem 
legitimidade. Observando o período que vai de 1920 a 1930 (Xul Solar, Arguedas, Alegría e 
Churata e de Lins do Rego), passa pela década de 1980 (o caso de Perlongher, argentino 
exilado no Brasil) e chega até os nossos dias (o caso de Wilson Bueno,  Douglas Diegues 
e Fabián Severo), o projeto se propõe iluminar linhas de força sobre as problemáticas da 
linguagem artística literária (o portunhol literário) enquanto práticas e políticas subjetivas e 
linguísticas que emergem na clivagem de demandas culturais e territoriais.
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ERNANDO PEREIRA DE MORAES NETO (BOLSISTA BIC); LETICIA PERANI SOARES 
(ORIENTADORA); 

 
Resumo: 

Neste projeto, procuramos sugerir uma proposta de pesquisa para cobrir uma das lacunas 
dos estudos de design de games: o estudo do gameplay (mecânicas de jogo) de 
videogames antigos, focando-nos, especialmente, em jogos e consoles fabricados até o 
final dos anos 1990, época em que os games ainda estabeleciam os padrões atualmente 
adotados por esta indústria criativa – desta forma, nosso objetivo é observar e descrever 
quais foram as regras de jogo criadas pelos game designers em jogos eletrônicos entre os 
anos 1970 e 1990, e as possibilidades interativas geradas por elas aos seus jogadores, 
permitindo traçar um panorama da evolução do design de games durante suas décadas 
formativas. Nossa metodologia de análise de gameplay em jogos eletrônicos utiliza a teoria 
das affordances de J.J. Gibson como base, de acordo com estudos de interação humano-
computador (área que inclui os games) e design; Gibson define as affordances como as 
possibilidades de ação que um ambiente permite a um animal/ator, por meio de um 
relacionamento ecológico, no qual os atores e o ambiente são interligados e 
interdependentes. Em nosso método, buscamos perceber affordances em todas as 
possibilidades de interação com o ambiente disponibilizadas ao jogador, inclusive 
destacando as ações programadas ao avatar, que na maioria dos jogos eletrônicos 
funciona como um representante da incorporação do jogador na ambiente criado em 
determinado sistema ou plataforma. Assim, especificamos duas categorias de avaliação 
das affordances presentes em um game, que nos trazem a definição de quais são as 
regras aplicadas a um determinado jogo: a) Possibilidades de uso disponíveis aos 
jogadores: suas ações e comandos possíveis em si; b) Possibilidades de uso do 
ambiente: ações possíveis com a manipulação de cenários e objetos fixos/móveis. A partir 
deste mapeamento das diferentes affordances que compõem cada jogo, nosso objetivo é 
observar variações individuais dentro de um mesmo gênero de jogo e em uma mesma 
época (isto é, sem diferenças tecnológicas), permitindo a percepção de como os seus 
game designers pensaram a construção das mecânicas de jogo de formas diversas.  
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A CONSTRUÇÃO DA IRREALIDADE NA ARGUMENTAÇÃO DE ARENGAS JUDICIÁRIAS 
DA LATINIDADE CLÁSSICA

 
Autores: 

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

 
Resumo: 

O trabalho que Mauri Alves Monteiro terá apresentado no II Congresso Internacional de 
Estudos Filológicos e Linguísticos e XX Congresso Nacional de Linguística e Filologia é o 
resultado de suas reflexões e trabalhos dentro da área de seus interesses : a religião e 
suas múltiplas interfaces com a filosofia e com a área de Letras Clássicas. Nesta 
temporada, apresentará um trabalho sobre o maniqueísmo, como reflexão resultante do 
trabalho com o texto Contra Adimantum Manichaeum Discipulum (Contra Adimanto, 
discípulo de Mani). É uma reflexão oportuna, pois, se em nossa contemporaneidade 
costuma-se enxergar uma questão sobre mais de um olhar, houve épocas em que se 
fizeram guerras em nome daquilo que se acreditava como certeza. A sua leitura do Contra 
Adimantum teve o mérito de explorar esses aspectos e trazê-los a público. O trabalho que 
Gabriel apresentará será sua visão de seu trabalho sobre o livro nono das Controvérsias 
de Sêneca, o Velho, até quanto lhe seja possível falar desse trabalho. 

 
Palavras-chave: 

Retórica judiciária , Sintaxe latina , Filosofia  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Linguística, Letras e Artes 

Título do Projeto:  

LITERATURA E SAGRADO IV

 
Autores: 

JAMILA APARECIDA DA SILVA ALMAS (XXIV PIBIC/XXVIIIBIC); TIAGO JOSÉ FONTOURA 
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Resumo: 

A pesquisa LITERATURA E SAGRADO IV (2015-2016) teve como principal motivação 
estudar o diálogo entre o literário e o sagrado através de uma perspectiva psicológica, 
promovendo o encontro entre Literatura e Psicologia Junguiana. 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 e deu continuidade às pesquisas anteriores LITERATURA E SAGRADO I 
(2012-2013), LITERATURA E SAGRADO II (2013-2014) e LITERATURA E SAGRADO III 
(2014-2015). O bolsista Tiago Fontoura buscou dar sequência aos estudos sobre as 
relações entre literatura e sagrado, iniciados no projeto anterior, a partir da obra do escritor 
Paulo Coelho. Procurou elucidar pontos pouco analisados que tangem a literatura de 
Coelho e que estão disseminados nas práticas culturais contemporâneas como, por 
exemplo, as formas não convencionais da relação entre indivíduo e sagrado, o surgimento 
da recente literatura espiritual contemporânea, da qual faz parte Coelho, e a retomada por 
parte desta de temas arquetípicos presentes no inconsciente coletivo, como por exemplo, 
a busca por tornar-se Si-mesmo. A bolsista Jamila Almas estudou os mitos da cultura 
Yorubá, procurando analisar os arquétipos dos orixás, cultuados no Candomblé, de uma 
perspectiva junguiana. 
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REPRESENTAÇÃO E AUTORIA FEMININA NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA: 
GIUSEPPINA TORREGROSSA

CAMILA ARAUJO NONATO (BOLSISTA-BIC); DÉBORAH DE SOUZA COELHO 
(BOLSISTA-BIC); MÁRCIA DE ALMEIDA (ORIENTADOR)

O presente trabalho teve como objetivo analisar a obra de uma autora contemporânea 
italiana, Giuseppina Torregrossa, com foco em seu livro "Mamas Sicilianas" (2012), a fim 
de averiguar como a mulher é tratada de forma representativa e autoral na sociedade atual. 
Em "Mamas Sicilianas", Torregrossa escreve sobre a vida das mulheres de uma família, 
ao longo de várias gerações, e suas lutas, internas e externas, por transcendência, 
contrariando toda uma cultura patriarcal e antiquada. Esse cenário expressa o rompimento 
com a tradição, tanto por parte da autora da obra, quanto por parte de suas personagens, e 
mostrou-se de relevante análise para estudos sobre o feminino, autoral e representativo, 
os quais foram sustentados, no presente projeto, principalmente pelas teorias de Virginia 
Woolf (Um teto todo seu, 1929) e Simone de Beavouir (O Segundo Sexo, 1949). Objetivou-
se realizar uma leitura crítica a respeito da representação do feminino e do papel da mulher 
na sociedade e na literatura, de forma a chamar a atenção para o estereótipo que gira em 
torno da figura feminina e que prevalece até os dias atuais. Além disso, buscou-se 
comprovar que através das gerações, que também são observadas no livro, conceitos e 
tradições são reforçados, muitas vezes sem questionamento, mas, que, em alguns 
momentos, é possível notar uma tentativa de transcendência por parte do grupo feminino.

estudos de gênero autoria feminina literatura italiana
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TÓPICO 1: CONCORDÂNCIA

 
Autores: 

LILIAN SILVA SCHER (BOLSISTA BIC/UFJF); LYDSSON AGOSTINHO GONÇALVES 
(BOLSISTA BIC/UFJF); MARINA MAIA (BOLSISTA PROBIC/FAPEMIG); POLYANA 
NAYANE LÁIER (COLABORADORA); MERCEDES MARCILESE (ORIENTADORA).

 
Resumo: 

A concordância de número no português brasileiro (PB) exibe um padrão variável. Na 
concordância nominal, encontramos marcação morfológica redundante em todos os itens 
relevantes (Ex. "Essas cores escuras são bonitas") ou, alternativamente, marcação não-
redundante em que o morfema de plural seria obrigatório apenas no D(eterminante) (Ex. 
"As pena são amarela"). Um dos fatores apontado na literatura como relevante para 
explicar essa alternância é a saliência fônica que diz respeito à maior ou menor 
diferenciação no material fônico quando comparadas as formas singular e plural do 
mesmo item (cf. anel/anéis vs. casa/casas). De acordo com essa distinção, formas mais 
salientes favoreceriam a ocorrência da regra redundante. Tendo como foco a 
concordância variável, este trabalho investiga a dimensão cognitiva e perceptual da 
variação, estabelecendo um diálogo entre Sociolinguística e Psicolinguística. O objetivo é 
avaliar o papel da saliência dos nomes no processamento da concordância não-padrão por 
crianças e adultos. Para tal, demos continuidade à pesquisa de Azalim (2016) – em que 
foram avaliados nomes reais do PB (+salientes como dever/deveres e -salientes como 
maiô/maiôs) – e conduzimos dois experimentos de produção eliciada de pseudonomes 
(Ex. mecal/mecais vs. potu/potus). As variáveis independentes foram: saliência (itens +/-
salientes) e concordância (redundante/não-redundante). As variáveis dependentes foram: 
tempo de reação e número de produções-alvo. Em conjunto, os resultados obtidos com 
adultos contrariam a visão mais difundida na literatura com relação ao papel da saliência 
na concordância variável, mas se mostram compatíveis com o reportado por um número 
reduzido de pesquisas sociolinguísticas (NICOLAU, 1984, 1995; CAMPOS, 2015). Nossos 
resultados trazem subsídios favoráveis à hipótese segundo a qual a tonicidade da sílaba 
que carrega o plural pode ser mais relevante para alternância das regras do que a 
quantidade de material fônico diferenciador em si. Os resultados obtidos com crianças são 
contrastados com o observado nos adultos e discutidos à luz de hipóteses sobre o papel 
do input variável na aquisição da linguagem. Possíveis diferenças entre percepção, 
compreensão e produção também são avaliadas.
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Autores: 

THAIZ ARAUJO FREITAS (BIC); PATRICIA FERREIRA MORENO CHRISTOFOLETTI 
(ORIENTADOR) 

 
Resumo: 

Minas Gerais foi cenário de significativas manifestações de arte contemporânea, dentre 
elas o que chamamos aqui de audiovisual e de videoarte. O Museu da Pampulha, em Belo 
Horizonte, desde a década de 30, através de seus salões de arte e de exposições, 
estabeleceu-se como um território de experimentações e de livre expressão. Os salões de 
arte contemporânea da prefeitura de Belo Horizonte se constituíram como propulsores da 
mobilização de artistas no ambiente da capital mineira onde o Museu pôde utilizar tais 
obras na constituição de seu acervo, através dos prêmios de caráter aquisitivo. Além de 
pinturas, gravuras e esculturas, a partir da década de 70 há também o aparecimento de 
obras audiovisuais no circuito artístico mineiro. Introduzido pelo artista, crítico e curador 
Frederico Morais (também premiado no Salão do MAP), o audiovisual adquiriu 
características singulares, assimilando as novas técnicas de produção de imagem no 
contexto da arte contemporânea. Entre as possibilidades formalísticas, foi adotada a 
associação de imagem (fotografia em forma de slides) e som (música e/ou textos) 
considerando as características de sua exibição: projetores, sequenciamento, alternância, 
sobreposição e ritmo. Esta abertura do audiovisual na arte como linguagem e técnica, 
permitiu um vasto campo de possibilidades criativas no quadro da arte mineira. Foram 
mapeados alguns dos mais atuantes produtores de audiovisual da década de 70 em Belo 
Horizonte que também adquiriram o prêmio dos salões de arte contemporânea entre 1970 
e 1972, entre eles estão Beatriz Dantas e Paulo Emílio Lemos (participantes da Bienal de 
São Paulo e de Paris), Frederico Morais, George Helt e Ivens Fontoura. É importante 
destacar que o audiovisual mineiro dos anos 70 antecedeu as produções e exposições do 
eixo Rio-São Paulo e influenciou o surgimento de videoartistas dos anos 80/90, que 
possuem hoje grande reconhecimento.
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BOLSISTA: Vinícius Moraes Tiago;                                                                              
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Resumo: 

O projeto “Letras Clássicas na Escola”, desenvolvido desde 2013 sob coordenação de 
diferentes professores de Latim da Faculdade de Letras a cada edição, vem buscando 
formas de implementar materiais didáticos próprios para serem aplicados como 
atividade complementar e diversificada a fim de permitir uma reflexão transversal da 
cultura clássica greco-romana e da sua inserção na escola, de acordo com a legislação 
educacional vigente para os Ensinos Fundamental e Médio, queprevê a construção de 
“itinerários formativos opcionais diversificados”. Esta iniciativa congrega a pesquisa 
acadêmica em Estudos Clássicos e a recepção contemporânea de textos milenares. 
Assim, estreita-se cada vez mais a distância entre universidade e sociedade, refletindo 
sobre a construção contemporânea do conceito de “clássico”. Nesta fase,  elaboramos 
e disponibilizamos em parceria com o projeto de extensão "Contos de Mitologia", de 
modo experimental, materiais didáticos cientificamente informados, inéditos no 
mercado editorial e atraentes aos educandos do Ensino Fundamental e Ensino Médio a 
partir da obra "Metamorfoses" do poeta latino do período clássico Ovídio. Nosso 
objetivo é o de que esses materiais sejam ferramentas de reflexão sobre a identidade 
cultural brasileira, usados em aulas de língua portuguesa e literatura, mas com 
potenciais empregos interdisciplinares (em disciplinas de Artes, Filosofia, Língua 
Estrangeira etc.). Com o sucesso já obtido na aplicação desse material em escolas 
públicas do entorno da UFJF para diferentes idades, pretendemos, na próxima etapa, 
ampliar a produção dessas atividades e publicar materiais didáticos para diversos 
públicos a fim de divulgar esse conhecimento e contribuir para uma escola mais 
inclusiva, reflexiva, atraente e divertida para para alunos e professores. A experiência 
com esse projeto tem demonstrado que a literatura e cultura clássicas podem ser 
apresentadas de forma acessível, sem perder de vista o original que nos guia; as 
fronteiras entre tradição e vanguarda, teoria e prática, pesquisa e ensino não devem ser 
consideradas intransponíveis.
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DO CONCRETO À POESIA: AS OBRAS DE ALMIR MAVIGNER NO ACERVO DO MAMM

 
Autores: 

CASSIANA GONÇALVES MARQUES (BIC); PATRICIA FERREIRA MORENO 
CHRISTOFOLETTI (ORIENTADOR); 

 
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, que, no Brasil, foram chamadas de 
Concretismo e Neoconcretismo.
O recorte dessa pesquisa foi o pensamento abstrato geométrico na obra de Almir 
Mavignier. O artista produziu cartazes de grandes exposições europeias, contribuindo 
fortemente com a de design gráfico ao criar os famosos “cartazes aditivos”.  Após detectar 
um endema no olho, Mavignier passou a dedicar-se à serigrafia, reproduzindo obras 
anteriores, porém usando a partir de então esta técnica. Foi neste período que ele 
reaproximou-se de Murilo Mendes, o qual conheceu ainda no Brasil, na cidade de Juiz de 
Fora, quando se tornaram amigos. Nos e-mails trocados com o artista, que atualmente 
vive na Alemanha, residindo em Hamburgo, Mavignier narrou com entusiasmo casos do 
poeta mineiro. As obras de Mavignier foram doadas a Murilo Mendes pelo próprio artista na 
década de 60, contabilizando 48 serigrafias da série publicada no Mavignier 75, 
denominada Permutações. Hoje o museu conta com apenas 5 destas composições. 
Murilo Mendes respondeu ao presente de Mavignier fazendo uma bela análise das obras do 
artista, nela o poeta-crítico de arte discorre sobre a transmutação da obra de Mavignier, 
então concreta, à poesia, enfatizando que as obras de Mavignier são a contribuição para 
desmitificar a impossibilidade da coexistência do espírito humanista com a civilização 
industrial. Essa relação possível entre artes e design na obra de Mavignier é o foco central 
desse trabalho.
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Autores: 

ALINE FRAGA (BOLSISTA - PROVOQUE); LEONARDO GUIMARÀES BORGES 
(COLABORADOR); RAQUEL FELLET LAWALL (ORIENTADORA)

 
Resumo: 

Este trabalho apresenta os resultados de um projeto de iniciação científica que buscou 
analisar a oferta da disciplina língua espanhola nas escolas públicas e privadas de Ensino 
Básico da cidade de Juiz de Fora, transcorridos mais de dez anos da sanção da Lei do 
Espanhol - 11.161 de 05 de agosto de 2005 -, que instituiu a obrigatoriedade da presença 
desse idioma nas escolas brasileiras que atuam no Ensino Médio. Para tanto, conduzimos 
uma pesquisa quantitativa junto às instâncias públicas - federal, estadual e municipal - e 
particulares, que revelou o descumprimento total ou parcial da lei supracitada em várias 
instituições, demonstrando uma disparidade entre o discurso político-normativo proposto 
na legislação e a efetiva presença do espanhol no ensino médio. Os resultados da nossa 
pesquisa são justificados pelas imprecisões e ambiguidades presentes no texto da Lei 
11.161, ao permitir a matrícula facultativa dos alunos e ao possibilitar que os estados criem 
resoluções locais para regulamentar a oferta.     
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O PORTUGUÊS FALADO NA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS: CONSTITUIÇÃO 
DE UM BANCO DE DADOS DE AUDIÊNCIAS PRELIMINARES DO JUIZADO 

ESPECIAL CRIMINAL 
 

THIAGO GOMES VIEIRA DA SILVA (BOLSISTA-BIC); ANA CARLA MACHADO 
(COLABORADOR); RAPHAELA B. LOBO DA SILVA (COLABORADOR); AMITZA 
TORRES VIEIRA (ORIENTADOR) 
 
Este trabalho se propôs a constituir um banco de dados para ter à disposição corpora 
de fala que possibilitem estudos futuros preocupados com o uso da linguagem em 
contexto social institucional. 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 (AC) de base etnometodológica (SACKS, SCHEGLOFF e JEFFERSON, 
1974). Um ponto comum a todos os trabalhos em AC é o fato de as análises se 
basearem no registro das interações naturalísticas. Para que se possa trabalhar com 
os registros das interações de modo mais sistemático, é preciso representá-las em 
meio escrito. Dessa forma, a pesquisa em AC se ancora na produção de transcrições 
das interações, a partir das quais as análises podem ser realizadas. No intuito de 
atender aos interesses da AC, surgiu o chamado sistema Jefferson de transcrição, 
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, adotando a descrição de atividades não-vocais entre parênteses 
duplos, como prevê o modelo Jefferson (cf. LODER, 2008). A fim de preservar a 
identidade dos participantes, seus nomes são substituídos por pseudônimos. 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. Foram transcritas oito audiências, 
perfazendo o total de  267 minutos de gravação. 
 
Palavras-chave: banco de dados; Análise da Conversa; audiências do Juizado 
Especial. 



O principal objetivo do projeto é compreender a antropofagia de 

Oswald de Andrade como um pensamento criador e 

problematizador de uma escrita da subjetividade e, ao mesmo 

tempo, pensar a inserção dessa escrita no mundo contemporâneo 

como uma possível resistência aos modelos de subjetividade 

dominantes na lógica da globalização.  
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INTERFACES INTERNAS E EXTERNAS NA AQUISIÇÃO E NO PROCESSAMENTO 
ADULTO DE L1 E L2: CONCORDÂNCIA E TÓPICO/FOCO NO PB TÓPICO 2: 

TÓPICO/FOCO
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(XXIV PIBIC/XXVIII BIC); MARIA BEATRIZ PINTO (COLABORADOR); MARIA 
CRISTINA LOBO NAME (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Investiga-se a estratégia preferencial de focalização do objeto por adultos falantes do 
PB. Um constituinte é focalizado quando destacado num enunciado, através de 
recursos sintáticos, lexicais e/ou prosódicos. No PB, não é claro que mecanismo seria 
preferencial (OTHERO, 2011; OTHERO & FIGUEIREDO-SILVA, 2012). Quarezemin 
(2009), a partir da aplicação de questionário de múltipla escolha, defende a preferência 
de adultos por clivadas para marcação de foco contrastivo no objeto em detrimento da 
prosódia, dada a baixa taxa de escolha SVO (objeto in situ). Tais resultados vão de 
encontro ao que observamos em experimento com crianças e adultos (SOUZA et al., 
2015, 2016), que foram mais sensíveis ao foco prosódico no objeto do que no sujeito, 
sugerindo reconhecimento do foco prosódico no objeto. Para avaliar se adultos usam a 
prosódia como recurso para marcação de foco contrastivo no objeto e apresentam 
preferência por uma estratégia (sintática; prosódica; sintática e prosódica), conduzimos 
um experimento com áudio, usando tarefa de julgamento de aceitabilidade. O 
participante vê uma cena, ouve uma história e, no final, um personagem corrige o outro, 
usando estrutura de foco no objeto. O participante deve avaliar se a fala do personagem 
é boa ou não no contexto discursivo, ou se não sabe. Estratégia de focalização 
(sintática; prosódica; sintática e prosódica) é a variável independente; são variáveis 
dependentes índice de escolha das opções e tempo de reação (RT). Nossa hipótese é 
que a estratégia prosódica é bem aceita e usada pelos adultos; os resultados de 
Quarezemin (2009) decorreriam do teste (questionário escrito, offline). Prevemos que: 
se a sintaxe é a estratégia preferencial de marcação do foco contrastivo no objeto, a 
taxa de escolha será maior para bom, com RTs menores, na condição focalização 
sintática, comparada às demais; se a preferência for pelo uso simultâneo de prosódia e 
sintaxe, a taxa de escolha será maior para bom, com RTs menores, para focalização 
sintática e prosódica; se a prosódia for o recurso preferido, bom terá maior taxa de 
escolha, com RTs menores, em focalização prosódica. Os resultados, em análise, 
serão comparados com os encontrados por Quarezemin (2009) e Souza et al. (2015; 
2016).
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O ESTUDO DA VOLIÇÃO EM ORAÇÕES ENCAIXADAS LATINAS
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Resumo: 

Este projeto teve como objetivo o estudo da volição em orações encaixadas latinas, 
uma nova proposta de abordagem para a construção morfossintática latina formada por 
verbo volitivo + V2  à luz de elementos de linguística funcional, tendo como corpus 
inicial as espolae do autor latino do período clássico Cícero. Os resultados têm sido 
usados para resolver problemas de análise do texto latino que considerem os 
elementos envolvidos e o que essa combinação traz em termos semânticos para o 
texto, proporcionando análises em perspectiva das possibilidades de combinação 
morfossintática envolvendo verbos volitivos, o que auxilia na compreensão de como 
essas possibilidades têm se modificado ao longo do tempo, expressando diferentes 
possibilidades de perspectivização de acordo com as necessidades expressão dos 
usuários da língua.  Temos produzido conhecimento teórico novo, ou seja, os 
resultados significam um avanço do conhecimento a que se refere esta proposta, pois 
ainda não temos disponível estudo que leve em consideração a morfossintaxe volitiva 
latina para a compreensão da expressão da volição ao longo do tempo. Quaero (que dá 
origem morfofonológica ao querer português) não está entre os volitivos apontados 
como mais comuns na língua latina, apesar de Saraiva (1993) apontar sentido possível 
como aspirar a / desejar para esse verbo. Mas já na Antiguidade quaero podia tomar o 
sentido de ‘desejar, esforçar-se por’ quando acompanhado de um infinitivo, o que no 
período clássico se limita a certos poetas, mas logo aparece em um ou outro prosista 
da Idade da Prata, e torna-se habitual nos padres da Igreja e em outros autores 
cristãos. Diferentemente do que se pensava no início da pesquisa, o sentido de 
vontade e desejo de quaero não surge tardiamente de seu sentido mais comum em 
textos formais latinos (buscar), mas o oposto: latim vulgar sempre manteve o significado 
e sentido original, abrindo espaço para o surgimento do sentido de buscar nos textos 
formais e um sentido ainda mais específico de buscar a verdade em textos formais 
jurídicos (apud COROMINAS, 1954; MEILLET, 1951). Por isso, foram mapeadas 
diferentes combinações morfossintáticas como o verbo em estudo a fim de elucidar 
seus diferentes usos.
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Resumo: 

Dando continuidade á pesquisa desenvolvida em ano anterior, também projeto de pesquisa 
de Iniciação Científica, este trabalho debruçou-se sobre a formação da coleção do poeta 
Murilo Mendes no período em que residiu no Brasil. Assim, estabelecendo um recorte que 
compreende arte brasileira de “contato” expressionista, buscou-se apurar a aquisição de 
obras de modernistas como Ismael Nery, Oswaldo Goeldi, Guinard e especialmente Livio 
Abramo pelo poeta. Como o ato de colecionar de Murilo Mendes guarda certa 
especificidade, pois a aquisição das obras ocorre por uma relação afetiva – a grande 
maioria foi presente dos artistas, buscou-se estabelecer sua rede de sociabilidade. Para tal 
foi apurada documentação iconográfica como fotografias avulsas pertencentes ao MAMM e 
acervos pessoais, fotografias publicadas em jornais da época, fotografias já reproduzidas 
em livros afins. Também foi pesquisado textos escritos por Rubem Navarro, crítico de arte 
com que Murilo teve grande proximidade a fim de apurar possíveis informações. Soma-se 
a estes meios, a leitura dos artigos sobre artes visuais escritos por Murilo e publicados em 
sua coluna no jornal “A Manhã”. Nestes textos, com frequência Murilo comenta sua relação 
com os artistas dos quais está tratando. A lógica da coleção de Murilo Mendes pode ser 
refletida a partir das suas relações de amizade com o grande número de artistas que o 
cercavam e hoje encontram-se em sua coleção.
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Resumo: 

Nossa pesquisa se propõe a colocar em relação – com base no conceito de 
cosmopolitismo (Santiago, 2004; Santos, 2002, 2003, 2010), que orienta de forma contra-
hegemônica os fenômenos de globalização – a produção literária de escritores originários 
das periferias brasileira e francesa. Concentramo-nos, principalmente, na análise das 
obras Capão pecado (Ferréz, 2000) e Boumko ur (Djaïdani, 1999), verificando como se 
constroem e se intersectam, em termos de representação e de autoria, as vivências 
marginais presentes nos textos de cada autor. Partimos da hipótese de que a associação 
entre perspectivas e experiências distintas nos permite redefinir e ampliar a compreensão 
do lugar periférico. Nas obras estudadas, constatamos que, por meio do uso de linguagens 
típicas da periferia – colocadas a serviço da literatura – e por meio do estabelecimento de 
uma ideia de comunidade/irmandade que une os sujeitos marginais, Ferréz e Djaïdani 
expandem o espaço da margem, criando em suas obras um espelho que reflete os 
ocupantes da periferia.
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Resumo: 

O projeto de pesquisa propõe a investigação da criação literária produzida desde as 
periferias dos grandes centros urbanos, ou seja, obras em que essa condição periférica 
manifesta-se tanto no sujeito quanto no objeto do processo discursivo, a partir de 
pressupostos teóricos interdisciplinares, elaborados pelo estudo sistematizado das 
reflexões sobre espaço e cultura desenvolvidas na área da geografia cultural, acrescidas 
das especificidades teóricas dos estudos literários, área de formação do proponente, bem 
como dos atuais debates em torno das questões relacionadas a espaço, identidade e 
cultura, especialmente caros à antropologia urbana e aos estudos culturais.
Com bastantes e significativos estudos que buscam mapear a cena da periferia de São 
Paulo, a presente pesquisa tem como objetivo é tratar dessa pluralidade na periferia dos 
grandes centros culturais, mas especificamente na periferia da capital do Rio de Janeiro. 
Para isso, nos ateremos a dois, principais, projetos de formação de leitores e autores: 
FLUPP (Festa Literária das UPPs) e ALEPA (A Literatura dos Espaços Populares Agora). 
Através destes, nós problematizamos e nos indagamos sobre conceitos como literatura 
marginal e literatura periférica, e ainda se esses conceitos “rotulam”, e se estes “rotulos” 
fazem jus a essa nova literatura que vem surgindo e se impondo, de forma a dar voz para 
aqueles que foram condicionados a se esconder e a se calar.
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Resumo: 

A partir dos conceitos de uso, variação e norma trabalhados por Prisciano de Cesareia, em 
suas Institutiones grammaticae, temos como objetivo o esclarecimento destes e a 
comparação com conceitos equivalentes no âmbito moderno dos estudos da linguagem. 
Com efeito, algumas diferenças no modo como estes termos eram usados antes por 
Prisciano e como são usados atualmente nos manuais de Linguística devem ser 
ressaltadas para não haver anacronismos indesejados. Nossa pesquisa se desenvolveu 
através da leitura de uma tradução do texto original latino, apoiando-se neste sempre, e da 
utilização de dicionários hodiernos sobre o assunto. E assim, podemos observar que o 
emprego de tais termos na Antiguidade parecia não possuir o caráter normativo que 
apresentam atualmente, pois Prisciano levava em consideração a experiência dos 
falantes, declarando estes usos linguísticos funcionavam como variações da língua, 
atestadas também em autores áureos.
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Resumo: 

Neste estudo, de base experimental, procura-se caracterizar a possível relação entre 
linguagem e Teoria da Mente (ToM, do inglês Theory of Mind), entendida como a 
capacidade cognitiva de o indivíduo perceber seus próprios estados mentais e os dos 
outros e, dessa forma, predizer suas ações ou comportamentos (ASTINGTON & GOPNIK, 
1988, 1991; FELDMAN, 1992; WELLMAN, 1991). Investiga-se, de modo particular, o papel 
de verbos factivos (saber), contrafactivos (fingir) e epistêmicos (pensar) na construção do 
ponto de vista da criança, entendido como uma capacidade fundamental para o 
reconhecimento de seus próprios estados mentais e os dos outros, a fim de predizer 
ações futuras. A perspectiva teórica assumida é a de se considerar, de forma integrada: (i) 
uma concepção minimalista de língua (CHOMSKY, 1995 – atual) e, mais especificamente, 
de faculdade da linguagem nos termos de Hauser et al. (2002), enquanto faculdade mental 
constituída de duas instâncias: Faculdade da Linguagem em sentido estrito e Faculdade da 
Linguagem em sentido amplo; e (ii) abordagens psicolinguísticas que considerem como 
meios de desencadear a aquisição de uma língua: (a) a análise do material linguístico pela 
criança na aquisição de significado lexical (Bootstrapping sintático: GLEITMAN, 1990); (b) a 
dedução de estruturas da língua a partir do significado de palavras anteriormente 
adquiridas, por meio da observação de eventos (Bootstrapping semântico: PINKER, 1987; 
1989). Considera-se, ainda, a proposta de de Villiers (2003), para quem a construção do 
Ponto de Vista (PoV, do inglês Point of View) envolve a relação entre o verbo e seu 
complemento. Pesquisas sobre ToM (LILLARD, 1993a, 1993b; PERNER, 1991) revelam 
que a criança precisa ter a capacidade cognitiva de representação para “fazer de conta”, 
compreendendo, por conseguinte, os estados mentais. Um experimento-piloto foi 
conduzido com 24 crianças na faixa etária de 3 a 4 anos, com vistas a verificar se o 
conhecimento do faz-de-conta e o de crenças, nessa idade, é representacional. 
Resultados preliminares sugerem que crianças na idade de 3-4 anos compreendem que o 
“fazer de conta” pode diferir da realidade, separando o seu PoV do PoV dos personagens 
dos eventos narrados.
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Resumo: 

Essa pesquisa pretende analisar as 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 a atual etapa, a pesquisa se concentrou na análise do documentário Saia pela loja de 
souvenirs (Exit through the gift shop, 2010), dirigido pelo artista de rua francês Banksy. O 
estudo priorizou uma certa noção de som de baixa fidelidade, oriunda de suportes 
amadores explorados pelo filme.
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Resumo: 

O Rio 2016 é um projeto que se propôs desenvolver, em meio eletrônico, um aplicativo 
temático trilíngue (Português – Inglês – Espanhol) para os Jogos Olímpicos de 2016, 
realizados no Rio de Janeiro, cobrindo todas as modalidades olímpicas, além do domínio 
do turismo. O aplicativo, chamado m.knob – Multilingual Knowledge Base –, está disponível 
aos usuários através de um webapp e pode ser acessado através de diversos dispositivos, 
através de qualquer navegador, através do endereço mknob.com. Trata-se de um dos 
desdobramentos da FrameNet Brasil, iniciativa de pesquisa lexicográfica que objetiva 
construir uma fonte recursos lexicais e sintáticos para o Português do Brasil baseada em 
frames e sustentada por evidências de corpus. No projeto os itens lexicais são descritos 
em relação aos frames que evocam, entendendo-se um frame como um sistema de 
conceitos relacionados de tal forma que, para entender um deles, todos os demais devem 
ser compreendidos (FILLMORE, 1982). O trabalho teve início com a coleta de corpora 
paralelos em documentos governamentais, bem como de corpora equivalentes em sites 
das federações esportivas, comitês olímpicos e jornais esportivos. Tais corpora foram 
compilados pela ferramenta Sketch Engine. Constituídos os corpora, passou-se para a 
etapa de anotação lexicográfica, processo no qual os constituintes sentenciais são 
classificados conforme os elementos de frame que instanciam, as funções gramaticais 
que desempenham e os tipos sintagmáticos em que se manifestam na sentença. A 
anotação realizada cumpre dupla função: em primeiro lugar, valida linguisticamente os 
frames que foram propostos para modelar o conhecimento; em segundo lugar, alimenta 
um sistema de busca semântica que retorna atrações turísticas para o usuário. Faz-se 
importante salientar que o aplicativo não se limita aos Jogos Olímpicos. Depois das 
competições, saem as funcionalidades relacionadas aos esportes e entra um sistema de 
tradução de sentenças referenciado semanticamente. Logo, o m.knob colabora com a 
missão da FrameNet Brasil: desenvolver pesquisas em Linguística Computacional em 
uma perspectiva interdisciplinar e com aplicações diretas para a comunidade.
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Resumo: 

Este trabalho tem por objetivo apresentar as implicações da modelagem de construções 
para o desenvolvimento das implementações realizadas no âmbito do Constructicon do 
Português Brasileiro. O Constructicon, subprojeto da FrameNet Brasil (FN-Br), 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), em outras palavras, é um recurso sintático-
semântico contendo o repertório das construções de uma língua (FILLMORE, 2008; 
TORRENT ET AL., 2014). Nesse contexto, este trabalho apresenta de que maneira as 
discussões teóricas acerca de Gramática de Construções e sua interação com a 
Semântica de Frames se manifestam em procedimentos analíticos mediados por 
computador na forma de anotações sintático-semânticas de sentenças do Português do 
Brasil, realizadas com base em um modelo de gramática representado 
computacionalmente. Mais especificamente, procuramos explicitar as relações 
fundamentais para a constituição de um Constructicon como uma rede integrada de 
construções e frames, sejam essas relações entre construções (herança) ou entre 
construções e frames (evocação), bem como apresentamos a modelagem de restrições 
de preenchimento de construções, as quais remetem às características sintáticas e 
semânticas que são específicas de cada construção. Outro aspecto implicado na 
modelagem das construções no Constructicon envolve a distinção entre construções e 
padrões de cunhagem, proposta por Kay (2005, 2013), que exemplificam as discussões 
quanto à abordagem centrada em uma continuidade entre léxico e gramática (FILLMORE, 
2008).
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Resumo: 

O projeto consiste em estudar a recepção pela crítica da pintura de temas da história do 
Brasil do século XIX. A nossa pesquisa dialoga com as obras dos professores Carlos 
Reyero, de Madrid e Tomás Pérez Vejo, do México, e está inserida em um projeto maior 
sobre a pintura histórica brasileira no século XIX, desenvolvido pela professora Maraliz 
Christo. 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. 
Para realização da pesquisa foram selecionadas 65 obras de caráter histórico 
apresentadas nas Exposições Gerais de Belas Artes entre 1840 e 1884, posteriormente, 
foram levantadas críticas e notícias sobre as EGBA em diversos jornais e revistas. Temos 
ciência de que nossas fontes primárias não estão completas, não dando conta da 
totalidade de críticas publicadas, no entanto, afirmamos que esse fato não prejudica o 
resultado final da pesquisa. Em uma primeira etapa, foi realizada a montagem de um 
banco de dados com as críticas referentes às obras selecionadas. Com o banco de dados 
finalizado, pudemos nos deter sobre os resultados obtidos pelas análises das fontes 
primárias: são, ao todo, 77 registros de críticas, das 65 obras localizamos críticas 
referentes à 34 delas. As telas com maior número de análises são Combate Naval do 
Riachuelo, com 12 e Batalha do Campo de Grande, com 6. Apenas 11 críticos se 
identificaram, muitas vezes com pseudônimos ou abreviaturas e temos 52 registros sem 
assinatura, os anos com mais críticas e críticos identificados foram os de 1872 e 1884. 
Em uma etapa final, foram feitas pesquisas na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
Lá foram recolhidas inúmeras críticas e notícias sobre as obras pesquisadas. Estas fontes 
ainda não foram adicionadas ao banco de dados, ainda estão em fase de leitura, 
compreensão e seleção, para só depois entrar nas estatísticas do banco de dados.
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Resumo: 

O projeto MODA BRASILEIRA E AS TELENOVELAS: VISUALIDADE E CONSUMO têm 
como objetivo investigar a importância e a influência das telenovelas na propagação das 
modas, assim como seu impacto na visualidade e consumo do país. As novelas da Globo 
são o foco da pesquisa por conta da audiência massiva que a emissora possui e por ser 
ela a principal produtora e exportadora de novelas do Brasil. as modas difundidas pelas 
telenovelas traduzem e adaptam as modas internacionais gerando vestuários e aparências 
que costumeiramente são utilizados como parâmetros acerca do bem vestir e da moda 
por consumidores de todas as classes sociais. Na primeira fase desse projeto o objetivo 
maior foi realizar um levantamento na imprensa nacional e em especial nos acervos 
digitais dos jornais Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e revista Veja, acerca das notícias 
e reportagens sobre, moda, consumo e telenovelas veículadas exibidas no horário nobre, 
ou seja no horário das 20hs e mais recentmente 21hs no período 1978-2001 O objetivo 
geral do levantamento foi observar qual o espaço ocupado por temas ligadados ao 
consumo, tendência e moda nessas reportagens, bem como mapear as principais  
tendências lançadas pelas telenovelas; quais telenovelas tiveram maior impacto nesse 
aspecto; a relação entre audiência das telenovelas e lançamento de tendências e 
especialmente observar em que medida, a relação entre consumo e telenovela vai sendo, 
ao longo dos anos amplamente explorada pelos autores e diretores das obras, bem como 
pelo setor de marketing da empresa. Por fim, numa segunda etapa pretendemos notar em 
que medida as telenovelas colaboraram na construção de uma visualidade "brasileira" 
através do vestuário e das aparências. 
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Resumo: 

O presente trabalho é uma reflexão a partir de levantamento filmográfico sobre a dimensão 
historiográfica dos filmes que têm como tema o universo cinematográfico brasileiro. 
Dialogando com historiadores do cinema brasileiro como Jean-Claude Bernardet, Maria 
Rita Galvão, Alex Viany e Paulo Emilio Salles Gomes, entre outros, a pesquisa destaca 
alguns dados que permitem novas perspectivas sobre o cinema no Brasil. Pelo recorte 
temporal adotado, período compreendido dos anos 1920 até a contemporaneidade, 
também é possível acompanhar o reconhecimento da atividade cinematográfica no Brasil 
através da representação de funções essenciais (como a produção, exibição e 
distribuição) e de sua constante presença e/ou ausência no cinema. A catalogação com 
informações sobre a realização dos títulos é fundamental para, além de amparar esta linha 
de pesquisa, suscitar novas abordagens, por meio da disponibilização de um banco de 
dados no site especifico do projeto, atualmente em construção.
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Resumo: 

O projeto consiste em estudar a recepção pela crítica da pintura de temas da história do 
Brasil do século XIX. A nossa pesquisa dialoga com as obras dos professores Carlos 
Reyero, de Madrid e Tomás Pérez Vejo, do México, e está inserida em um projeto maior 
sobre a pintura histórica brasileira no século XIX, desenvolvido pela professora Maraliz 
Christo. 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. 
Para realização da pesquisa foram selecionadas 65 obras de caráter histórico 
apresentadas nas Exposições Gerais de Belas Artes entre 1840 e 1884, posteriormente, 
foram levantadas críticas e notícias sobre as EGBA em diversos jornais e revistas. Temos 
ciência de que nossas fontes primárias não estão completas, não dando conta da 
totalidade de críticas publicadas, no entanto, afirmamos que esse fato não prejudica o 
resultado final da pesquisa. Em uma primeira etapa, foi realizada a montagem de um 
banco de dados com as críticas referentes às obras selecionadas. Com o banco de dados 
finalizado, pudemos nos deter sobre os resultados obtidos pelas análises das fontes 
primárias: são, ao todo, 77 registros de críticas, das 65 obras localizamos críticas 
referentes à 34 delas. As telas com maior número de análises são Combate Naval do 
Riachuelo, com 12 e Batalha do Campo de Grande, com 6. Apenas 11 críticos se 
identificaram, muitas vezes com pseudônimos ou abreviaturas e temos 52 registros sem 
assinatura, os anos com mais críticas e críticos identificados foram os de 1872 e 1884. 
Em uma etapa final, foram feitas pesquisas na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
Lá foram recolhidas inúmeras críticas e notícias sobre as obras pesquisadas. Estas fontes 
ainda não foram adicionadas ao banco de dados, ainda estão em fase de leitura, 
compreensão e seleção, para só depois entrar nas estatísticas do banco de dados.
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Resumo: 

O  projeto  “Reperformance como poética  e  como  processo  de  ensino-aprendizagem”   
se   propõe   a   estudar   e   realizar   releituras   de   performances emblemáticas  
realizadas  no  século  XX,  promovendo  assim  tanto  a  criação  artística quanto  novos  
processos  de  ensino-aprendizagem  em  performance,  aplicados  à formação  do  artista  
no  ensino  superior.  Trabalhamos  a reperformance ,  ou  seja,  o processo  de  repetir  ou 
refazer  de  forma  diversa  performances  históricas  conforme suas   documentações.   
Desta   maneira,   produzimos   não   apenas   novos   trabalhos artísticos   a   partir   das   
reapropriações,   mas   também   material   didático   e   novas metodologias de criação e 
aprendizado em arte, a partir da experiência e do material audio visual oriundo do registro 
dos trabalhos reperformados.
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