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Área: CIÊNCIAS HUMANAS 
 
 
Título do Projeto:  

A sexualidade na poesia diaspórica de Natan Barreto: uma aproximação crítica. 
 
 
Autores:  

Rose Mary Abrão Nascif (ORIENTADORA)  
Matheus Couto Hotz (BOLSISTA - BIC) 
 
 
Resumo:  

Com o advento da globalização estabeleceu-se o esgarçamento das fronteiras 

geopolíticas que ordenam os espaços nacionais, de modo a dissipar a correlação 

direta entre território e cultura nacional. Nesse novo panorama, as literaturas nacionais 

dispõem de outras alternativas para além das delimitações geográficas, ao incorporar 

a contribuição de escritores e escritoras desterritorializados/as. No caso brasileiro, 

especificamente, identificou-se um fenômeno denominado literatura da diáspora 

brasileira, produzida por escritores/as brasileiros/as que vivem (ou viveram) fora do 

país. Entre eles, Natan Barreto, baiano radicado em Londres, que adotou a poesia 

como gênero privilegiado, cujo caráter intimista por excelência lhe favorece a 

expressão de sua sexualidade.  

 Neste sentido, ao considerar que a sexualidade constitui, afinal, o princípio 

fundamental do processo identitário, a poética barretiana traz a lume uma sorte de 

transgressão por expressar uma sexualidade contrária aos convencionalismos 

normativos. Transgressão esta imbuída de uma aura de ameaça, dado o seu caráter 

de “excentricidade” e “marginalidade”, repelida, portanto, pelos setores mais 

conservadores de qualquer sociedade.  

 

 

 

 

Palavras-chave: 

Natan Barreto, sexualidade, diáspora 
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Estudou-se a coleção de arte estrangeira doada por Amélia Machado Cavalcanti (1852-

1946), Viscondessa de Cavalcanti, ao Museu Mariano Procópio, entre 1926 e 1946. Para tal, 

pesquisou-se no referido museu as fichas museográficas, o arrolamento de 1944, cartas de 

alguns artistas endereçadas à viscondessa e fotografias da “Sala Viscondessa de Cavalcanti”; 

paralelamente, buscou-se notícias sobre as doações em periódicos e informações sobre as obras 

na bibliografia específica. Identificou-se obras de 14 expressivos artistas: Léon Bonnat (1833-

1922), Henri Jourdain (1864-1931), Armand François Joseph Henrion (1875-1958), André 

Béronneau (1896-1973), M. Pangani, Charles Fouqueray (1872-1956), Nicolau Fachinetti (1824-

1900), Edoardo De Martino (1838-1912), J. Rivet, Ernest Meissonier (1815-1891), Salvador 

Sanchez-Barbudo Morales (1857-1917), Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), Pierre Jules Mene 

(1810-1879) e Marius-Jean-Antonin Mercié (1845-1916). Estudou-se as obras tanto como 

objetos isolados (enfrentando questões próprias da história da arte, identificando sua produção, 

circulação e recepção), quanto como objetos de coleção (buscando caracterizar a coleção, 

identificando os critérios de escolha, em consonância com a história do gosto). São obras de 

artistas, na maioria, franceses, contemporâneos à Viscondessa, sobejamente conhecidos, 

premiados e requisitados pelo mercado. Percebe-se o interesse diversificado da colecionadora 

ao buscar pintores com diferentes especialidades: paisagistas (Fachinetti e Henri Jourdain), 

aqueles que na paisagem optaram pelas marinhas (André Béronneau e De Martino); animalistas 

(Rivet, M. Pangani, Pierre Jules Mene) e os que se dedicaram à figura humana (Bonnat, Armand 

Henrion, Meissonier, Barbudo, Fragonard e Mercié). Algumas obras revelam contato próximo 

com os artistas, a exemplo da calcografia do conhecido quadro de Léon Bonnat, “Christ en croix”, 

em cujo verso o artista escreveu dedicatória à viscondessa; da pintura de Facchinette, onde o 

pintor atesta ser a paisagem fruto de uma encomenda do visconde, e do bronze de Mercié, 

presenteado ao visconde por sua participação na Exposição Universal de 1889, quando presidia 

a comissão responsável pela representação do Brasil. 

 

 

 



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Resumo para inscrição Seminário de Iniciação Científica 2017 

 

O projeto “Planeta Terra – Laboratório de Cerâmica e Expressões Tridimensionais” foi 

concebido como startup para consolidação do Ateliê-Laboratório de Cerâmica e 

Expressões Tridimensionais - vinculado ao Instituto de Artes e Design da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (IAD/UFJF) – como espaço para desenvolvimento de pesquisa 

prática e teórica. Sua abrangência envolve das Artes Plásticas e Design às ciências 

correlatas que vão das demais áreas de abrangência do IAD (a saber: Moda, 

Licenciatura, Música e Cinema) à Engenharia Mecânica, tendo apresentado resultados 

bem-sucedidos inclusive na Literatura Clássica, em parceria com o Departamento de 

Letras desta universidade.  

São três os estagiários envolvidos com os resultados preliminares do projeto em 

questão, cada qual atuando em subáreas de pesquisa específicas, todos do 

Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design. Lucas Soares, pelo rico conhecimento 

teórico sobre história da arte, filosofia e sociologia, voltou-se para as pesquisas 

envolvendo conceituação de sua produção plástica. Reinterpretando e discutindo a 

fronteira entre arte e artesanato, a produção artística busca um diálogo com o cotidiano 

e a história da arte, com destaque para estatuetas inspiradas na obra do pintor 

Hieronymus Bosch “O jardim das delícias terrenas” (1504), que retrata a história do 

mundo a partir da criação; representando o jardim das delícias, o paraíso terrestre e o 

inferno. Além de demais estudos da forma escultórica baseadas nas técnicas e 

acabamentos tradicionais da cerâmica artesanal. Rayana Oliveira Bianchetti buscou 

aprimoramento nas técnicas e manipulação de matéria-prima para produção cerâmica, 

com ênfase nos artefatos utilitários, demonstrando habilidade especial no torno de 

oleiro, técnica milenar e de maior complexidade para aprimoramento da modelagem e 

acabamento, estudos teóricos e desenvolvimento de projetos artísticos envolvendo 

técnica e referências históricas da arte. Rodolpho Souza de Almeida apresenta seus 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bosch


resultados na pesquisa sobre técnicas, materiais e produção prática de artefatos 

cerâmicos. Devido aos seus conhecimentos e experiência em áreas muito 

diversificadas, que vão das técnicas de mercado e química, focou seus estudos nos 

experimentos em cerâmica artesanal e desenvolvimento de produto como a 

“Composteira de Barro”, projeto derivado do grande projeto Planeta Terra, que enfatiza 

a cultura popular brasileira do pote utilitário, a educação sustentável e o melhoramento 

de design de produto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cerâmica, Artes Plásticas, Design, Sustentabilidade, História da 

Arte, Cultura Popular. 
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A CRÍTICA LITERÁRIA NAS HUMANIDADES DIGITAIS 

Definição e possibilidades de análises literárias no campo das Humanidades Digitais.  Geração 

de mapas e gráficos, com auxílio de ferramentas computacionais, com dados quantitativos a 

respeito de textos imaginativos canônicos em língua portuguesa e/ou estrangeira. Interpretação 

dos dados e imagens e comparação com estudos existentes na crítica tradicional impressa. 

Apresentação, discussão, divulgação e compartilhamento dos resultados nos domínios do 

ciberespaço e do ambiente não eletrônico.  
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Resumo 

 

 

O presente projeto de pesquisa de Iniciação Científica propõe uma análise do texto 
ficcional produzido pelas Histórias em Quadrinhos. A partir de pressupostos teóricos 
elaborados pelos estudos das relações intertextuais entre Literatura e Cultura de massa, 
pretende-se localizar as interações entre linguagens artisticas como uma marca de nossa 
contemporaneidade, que tem exigido uma reflexão teórica sobre as redes intertextuais e 
intermidiáticas nas quais o texto literário se insere ou é inserido.   

Nesse sentido, elegemos como objeto de análise da pesquisa as obras do 
quadrinista e escritor brasileiro Lourenço Mutarelli. Em seus primeiros trabalhos, suas 
graphic novels eram retratos da sociedade contemporânea, urbana, em que se 

fundiam o trágico e o burlesco para narrar as inseguranças de personagens 
descolados da sociedade. A partir de seu quinto album – Diomedes – Mutarelli passou 

a incorporar elementos narrativos oriundos do romance policial moderno (como 
Rubem Fonseca, por exemplo). Em concomitância ao seu trabalho como quadrinista, 
Lourenço Mutarelli também se dedicou à escrita de romances literários, como Cheiro 
do ralo (adaptado para o cinema em 2006), A arte de produzir efeito sem causa, Jesus 
Kid. 

A obra de Lourenço Mutarelli se inscreve com muita pertinência no cenário 
contemporâneo descrito por Karl Erik Schollhammer (2009), em que predomina a 
interação entre linguagens artísticas, a ampliação da função técnica do escritor, que 
não escreve somente para a literatura, mas para outras mídias também (como cinema, 
teatro e quadrinhos – ou seja, o caso de Mutarelli). Além disso, seguindo o 
pensamento de Karl Erik, no que se restringe ao significado literário de sua ficção, a 
escrita de Mutarelli parece dialogar com a tendência apontada como “hiper-realismo”. 
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O presente projeto estudou uma peça significativa do Museu Mariano Procópio 

(Juiz de Fora/MG): o leque de autógrafos de Amélia Machado Cavalcanti (1852-1946), a 

Viscondessa de Cavalcanti, nascida no Rio de Janeiro e casada com Diogo Velho 

Cavalcanti de Albuquerque (1829-1899), importante político do Império. 

Era hábito entre as damas do século XIX reunir em álbuns ou leques assinaturas 

e testemunhos de famosos. A Viscondessa reuniu, num leque, entre 1890 e 1945 

mensagens e desenhos de 68 célebres escritores, artistas, músicos, atores, cientistas, 

exploradores e políticos. As primeiras assinaturas, datadas, são da família imperial, então 

exilada na França. É da própria Viscondessa a última assinatura, de 4 de dezembro de 

1945. 

Trabalhamos com o material produzido pelos signatários e com os periódicos da 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e da Hemeroteca digital da Biblioteca Nacional da 

França (Gallica), os Anais do Instituto Histórico e Geográfico, da Academia Brasileira de 

Letras e do Museu Histórico Nacional, com o diário de Dom Pedro II, além de 

correspondências. Realizamos pesquisas no Museu Mariano Procópio, onde pudemos 

localizar um número relevante de obras pertencentes a Viscondessa relacionadas com os 

signatários do leque. 

Para a organização inicial dos signatários, produzimos um perfil biográfico 

dos mesmos, contendo, além de seu retrato e o trecho escolhido para o leque, sua biografia 

e marcos importantes de sua vida profissional, social e pessoal. Após essa análise, 

concluímos que alguns destes retiraram trechos de obras próprias para registrar no leque. 

Essas descobertas possibilitaram-nos determinar um período aproximado das assinaturas. 

Depois de concluído o perfil biográfico dos signatários, buscou-se recompor as 

redes de sociabilidade estabelecidas entre eles e a Viscondessa, assim como identificar 

possíveis locais onde se deram as assinaturas. Notamos conexões que demonstraram 

serem as escolhas da Viscondessa não aleatórias, mas fruto do meio em que transitava e 

do estilo de vida do período. 

Com as informações obtidas, produzimos uma cronologia da vida da 

Viscondessa e traçamos suas redes de sociabilidade, que servirão como fonte para 

pesquisas acerca do colecionismo no Brasil. 
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Título do Projeto: A estrutura morfossintática das formações em des-X-ar: 
revisitando o fenômeno da parassíntese 
 
Autores 
Nilton Duarte Melo (Bolsista) 
Paula Roberta Gabbai Armelin (Orientadora) 
 
Resumo:  

Este trabalho revisita a formação de verbos parassintéticos em des-X-ar no 
português brasileiro (PB), como em desossar, destronar, descascar, por exemplo. A 
parassíntese se caracteriza pela anexação simultânea de um sufixo e um prefixo a 
uma base, sendo que a ausência de algum desses elementos tornaria a construção 
agramatical (SAID ALI, 1966, CAMARA Jr., 1975; KEHDI, 2005; BASÍLIO, 2009). Do 
ponto de vista da teoria linguística, a parassíntese é um processo interessante, pois 
a anexação simultânea de um sufixo e um prefixo parece desafiar a hipótese da 
ramificação binária (cf. CORREIA e ALMEIDA, 2012) comumente assumida na 
hierarquização dos elementos, seja no interior da sentença, seja no interior da 
palavra. 

Diante disso, este trabalho revisita as construções verbais parassintéticas em 
des-X-ar, a partir da perspectiva sintática de formação de palavras desenvolvida no 
contexto da Morfologia Distribuída (HALLE E MARANTZ, 1993; MARANTZ, 1997 e 
trabalhos subsequentes). A escolha dessa abordagem teórica se justifica pelo fato 
de os dados apontarem para uma interação entre morfologia e sintaxe que não pode 
ser licenciada no modelo lexicalista (CHOMSKY, 1970).  

Na implementação da proposta desenvolvemos uma estrutura sintática 
estritamente binária, em que o prefixo des- pode aparecer em duas diferentes 
posições estruturais. Uma delas inclui a anexação do prefixo diretamente à raiz, o 
que tem como consequência o fato de o próprio prefixo integrar o processo de 
verbalização, entrando na estrutura, portanto, antes do categorizador. Tal estrutura 
explica dados como desossar, por exemplo, em que, na ausência do prefixo, a 
formação se torna agramatical. Nessas estruturas, o prefixo em questão projeta seu 
rótulo na estrutura sintática, não sendo, portanto, considerado um adjunto. A 
segunda posição, por sua vez, é estruturalmente mais alta do que o núcleo 
categorizador. Tal estrutura explica dados como despentear, por exemplo, em que, 
mesmo na ausência do prefixo, a formação é gramaticalmente possível. Nesses 
casos o prefixo des- é considerado um adjunto, não alterando as propriedades 
formais da estrutura. Por fim, nos dois tipos de dados, propomos que o argumento 
interno é inserido através do categorizador verbal. 

 
Palavras-chave: parassíntese; estrutura argumental; morfossintaxe.  
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XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF  

Análise Linguística na aula de Português: diálogos entre teoria e prática 

Thais Fernandes Sampaio (orientador) 
Leomar Francisco (bolsista) 

Este projeto tem como principal objetivo criar e estabelecer um canal de diálogo 
consistente entre a orientação oficial para o trabalho com língua materna na escola, 
o conhecimento construído pelos teóricos dos estudos da linguagem e o 
conhecimento prático de professores do Ensino Fundamental, no que diz respeito 
às práticas de análise linguística nas aulas de Português. No âmbito do projeto, 
criou-se o GERAL-E (Grupo de estudos sobre Reflexão e Análise Linguística na 
escola), formado por alunos do mestrado e doutorado acadêmico e do mestrado 
profissional, bolsistas de iniciação científica e de extensão, e docentes da rede 
pública de Juiz de Fora. Foram realizadas pesquisas bibliográficas, análises 
documentais e rodas de discussão para fundamentar o desenvolvimento e 
aplicação de propostas de intervenção e a reflexão acerca de práticas de ensino 
dos docentes envolvidos. A criação desse espaço de trocas de experiência e 
construção de conhecimentos, fez surgir uma rede de colaboração, que já tornou 
possível algumas iniciativas significativas para avançarmos no sentido de uma 
formação docente construída dentro da profissão (NÓVOA, 2009).  O projeto, 
cumprindo os objetivos estabelecidos, tem oferecido efetivas contribuições 
empíricas e teóricas para o desenvolvimento de reais e bem fundamentadas 
práticas de análise linguística nas aulas de Língua Portuguesa, especialmente, nos 
anos finais do Ensino Fundamental. 
 

Formação de professores 
 

Análise Linguística 
 

Prática docente 
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O presente trabalho visa analisar morfossintaticamente o uso do verbo uolo, verificar sua 

expressão de volição, dando continuidade a trabalho anterior de análise de quaero, com 
objetivo final de comparar as ocorrências de uolo às de quaero na obra do autor latino 
clássico Cícero: Ad Atticum, a fim de melhor compreender a expressão da volição latina 
nesse período. Como fonte de pesquisa foram analisadas quantitativamente nesta etapa, a 

partir da teoria funcionalista, 709 ocorrências do verbo uolo em diferentes tempos e 
modos verbais, acompanhados por diversos complementos. Em etapas futuras, os 
resultados serão analisados qualitativamente a fim de refinar a comparação às análises do 

verbo quaero, também presentes no mesmo corpus.  

 



O projeto ― Letras Clássicas na Escola vem aproximando esse conhecimento, muitas vezes 

considerado para ― poucos, de alunos da escola pública desde 2013. A proposição inicial era a 

de compreender, de forma ampla, o papel da cultura clássica greco-romana na formação do 

indivíduo como cidadão, tendo como principal objetivo avaliar as possíveis relações entre 

cultura clássica e o currículo escolar. Reconhecendo a educação básica como o locus mais 

adequado ao desenvolvimento de competências e habilidades que levem à formação crítica e 

cidadã dos indivíduos, nosso projeto tem como meta, especificamente, examinar o espaço que 

a escola tem concedido a esse importante aspecto da nossa cultura: as suas raízes clássicas. A 

continuidade dessa proposta, que tem tido como característica essencial contar com a atuação 

de bolsistas, deu sequência à articulação entre pesquisas em torno da legislação educacional 

para os Ensinos Fundamental e Médio e continuou a produzir e a divulgar materiais didáticos 

diversos, muitos dos quais já estão disponíveis na página: 

http://historias.interativas.nom.br/metamorfoses, para serem aplicados como atividades 

complementares e diversificadas na escola, de modo a possibilitar reflexões transversais que 

têm como unidade temática a cultura clássica greco-romana. 
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Área: Linguística, Letras e Artes 
 
Título do Projeto: A morfossintaxe dos advérbios em -mente 
 
Autores 
Warley José Daniel da Silva (Bolsista) 
Paula Roberta Gabbai Armelin (Orientadora) 
 
Resumo:  

A formação de advérbios tem um estatuto incerto dentro dos estudos sobre a 
formação de palavras. De um lado, entre aqueles que defendem -mente como sufixo, 
paira uma hesitação entre os processos de flexão e derivação. Por outro lado, entre 
aqueles que defendem -mente como processo de composição, surgem questões relativas, 
por exemplo, à natureza do traço de gênero feminino, que parece estar presente no 
adjetivo a que o formador -mente é anexado. Inserindo-se nesse cenário, este trabalho 
revisita o debate acerca da natureza categorial dos advérbios, buscando investigar qual é a 
sequência mínima de núcleos funcionais, bem como quais são os traços formais 
necessários e suficientes para que um advérbio seja sintaticamente formado.  

Para tanto, utilizamos como suporte teórico uma abordagem sintática de formação 
de palavras, como o quadro teórico da Morfologia Distribuída (HALLE e MARANTZ, 
1993) e o modelo Exoesqueletal (BORER, 2005a, 2005b), nos quais a sintaxe é 
responsável pela formação de palavras e sentenças. Nesse sentido, propomos que as 
formações de advérbios em -mente devem ser sintaticamente tratadas como um processo 
de composição entre um adjetivo, que não apresenta traço de gênero ou número valorados 
e -mente, um nominal defectivo com traços valorados de gênero, mas sem especificação 
para traços de número. Para dar conta das relações de gênero e de número encontradas no 
interior do composto, assumimos que um mecanismo sintático de Agree opera no interior 
da palavra Em linha com o sistema proposto em Chomsky (2000, 2001), entendemos 
Agree como uma relação de sonda e alvo, que é estabelecida entre um traço não-valorado 
e um traço valorado do mesmo tipo, se a relação estrutural de c-comando apropriada é 
estabelecida entre eles. O traço não-valorado procura no seu domínio de c-comando por 
uma versão valorada do traço relevante e, como resultado de uma sondagem bem 
sucedida, os núcleos envolvidos na relação passam a compartilhar o mesmo valor para 
aquele traço. 

Assim, propomos que uma relação de Agree é estabelecida entre os membros do 
composto formado pelo adjetivo e por -mente, sendo que o traço [feminino] especificado 
em -mente desencadeia o aparecimento de um traço [feminino] no adjetivo. Por fim, a 
ausência de traços de número em ambos os membros do composto desencadeia a 
presença de traço default [singular], o que explica a impossibilidade de marca de plural 
nessas formações.  
 
Palavras-chave: Advérbios. Agree. Morfossintaxe 
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