
 
Área:  Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas  
Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 
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X Linguística, Letras e Artes  
Título do Projeto:  
 
A MOBILIDADE SOCIAL E SUAS IMPLICAÇÕES NA PAISAGEM LINGUÍSTICA DE JUIZ 
DE FORA/MG 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Ana Claudia Peters Salgado 
Ludmila Mendes Ferreira 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Este projeto visa discutir e caracterizar a realidade dinâmica e crescente em termos de contatos 
linguístico-culturais na cidade de Juiz de Fora/MG, em tempos de superdiversidade. Buscamos 
desconstruir a arraigada ideia de que a cidade é exclusivamente monolíngue, através da 
observação de sua paisagem, que não é só linguística (SHOHAMY, BEN-RAFAEL & BARNI, 
2010), mas também social, formada não apenas por recursos linguísticos, mas também por 
pessoas que participam de interações sociais e têm suas próprias experiências, vivências, histórias, 
motivações e objetivos, bem como suas próprias redes sociais locais e translocais. Questionamos 
o suposto “monolinguismo” de uma cidade que tem recebido centenas de estudantes 
intercambistas, funcionários e docentes em suas instituições de ensino, provenientes de diferentes 
países, em cujo espaço urbano há vários estabelecimentos comerciais de coreanos, chineses, 
japoneses e sírio-libaneses, entre outras nacionalidades, e em que as pichações, por exemplo, têm 
grande influência de outras variedades linguísticas (apresentando recursos do inglês, do italiano e 
do espanhol, como encontrados até agora). Diante dos novos meios de comunicação e interação 
como a Internet, por exemplo, devemos buscar um novo paradigma de pesquisa sociolinguística. 
Podemos observar em tempo real as interações e mudanças linguísticas de milhares de pessoas e 
apontar para resultados que são sensíveis no nível individual. Por esse projeto, documentaremos e 
sistematizaremos informações de caráter linguístico e social através de levantamentos 
quantitativos da mobilidade social e de registros fotográficos das manifestações linguísticas na 
cidade de Juiz de Fora. 
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Título do Projeto:  
 
TERRITÓRIO DO SIGNIFICADO: A PRESENÇA AFRODESCENDENTE NA ARTE E NA ESCOLA 
BRASILEIRA 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Profº Drº Francione Oliveira Carvalho; Matheus Assunção; Karina Pereira da Silva 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A investigação teve como objetivo central perceber e problematizar como a produção visual que tematiza 
as experiências negras surgiu na arte brasileira dos últimos anos, percebendo o diálogo que estabelecem 
com o conhecimento critico que as antecedem, e de que maneira estes novos estudos impactam na 
formação dos licenciandos de Arte, e no ensino da Arte nas escolas brasileiras. Outro objetivo é 
consolidar a Lei 11.645/08 que traz a obrigatoriedade das histórias afro-brasileiras e indígenas no ensino 
básico e na formação dos professores no Brasil. 
A investigação realizou levantamento bibliográfico das nomenclaturas utilizadas para se referir a arte 
afrodescendente na crítica de arte brasileira desde o início do século XX até o momento, percebendo 
seus significados e recortes conceituais; identificou pesquisas acadêmicas no banco de Teses da CAPES 
dos últimos 10 anos que investigaram a arte afrodescendente, identificou instituições, localidades, 
pesquisadores, temas e nomenclaturas adotadas; Catalogou a produção de jovens artistas que 
problematizam as experiências negras em suas obras a partir dos registros e catálogos de exposições 
brasileiras, percebendo também como a temática surge nas criações artísticas dentro da comunidade da 
Universidade Federal de Juiz de Fora e na Licenciatura em Artes Visuais oferecida pela instituição.   
A catalogação dos novos artistas que tematizam as experiências negras em suas obras se deu a partir 
dos catálogos e sites das seguintes instituições: Museu de Arte Moderna de SP, Museu de Arte Moderna 
do RJ, Museu de Arte do Rio, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu de Arte de São Paulo, Museu 
AfroBrasil, Museu de Arte Murilo Mendes, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte da Pampulha, Centro 
Cultural Banco do Brasil, Palácio das Artes, Museu de Niterói, Museu Oscar Niemeyer, Centro Cultural 
Santander, Museu Nacional de Brasília. Procurou-se com este recorte perceber como se dá a 
institucionalização da nova produção da arte contemporânea brasileira e os impasses sobre a visibilidade 
destas produções. Identificando como os novos artistas dão visibilidade a suas produções em espaços 
não institucionais, por isso, o estudo a partir das redes sociais se fez fundamental para tal objetivo já que 
muitos artistas se apropriam do ciberespaço para popularizar suas pesquisas e trocar experiências com 
outros artistas e coletivos. A pesquisa considerou como jovens artistas os nascidos a partir de 1987, 
entretanto, percebemos que no caso dos artistas afrodescendentes o acesso ao mercado de arte se dá 
após os trinta anos de idade, sendo o não reconhecimento de suas produções e o racismo institucional 
dois graves entraves vivenciados por este grupo.  
 
 
 
 

Palavras-chave:  
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Título do Projeto:  
 A Crítica Literária nas Humanidades Digitais 
 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
Rogério de Souza Sergio Ferreira (Orientador) 
Juliana Alonso da Motta (Bolsista) 
 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Pode-se definir Humanidades Digitais como sendo o campo que estuda e, ao mesmo tempo, 
interliga as Ciências Humanas e Sociais, as Artes, as Letras e a Computação, ou seja, é uma área 
interdisciplinar que lida com os meios eletrônicos com a finalidade de investigar, analisar e 
sintetizar informações. Apesar de ser um campo muito interessante e esclarecedor, aqui no Brasil 
ainda não temos muitas universidades que fazem pesquisa na área, o que confere ao presente 
projeto um ar inovador. Resumidamente, podemos dizer que as Humanidades Digitais são 
responsáveis por facilitar o trabalho humano ao analisar uma obra literária de tal forma que os 
olhos humanos não são capazes. A principal diferença que podemos observar entre um 
pesquisador comum das Ciências Humanas tradicionais e o pesquisador das Humanidades 
Digitais é que o primeiro apenas utiliza-se da leitura e da crítica para apresentar seu projeto final, 
enquanto o segundo mescla com sua teoria de leitura e crítica dados gerados pela rede e 
programas de computador, fazendo com que a pesquisa final tenha comprovações de tabelas, 
gráficos entre outros. . O computador é usado para organizar um vasto número de romances e 
poemas,  permitindo a percepção de padrões que não seriam notados de outra forma. Assim, se faz 
necessária a ampliação e diversificação das metodologias empregadas nas investigações de textos 
literários, de acordo com os princípios das Humanidades Digitais. 
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     Linguística, Letras e Artes  
Título do Projeto:  
 
Classes de palavras revisitadas: natureza categorial e estrutura funcional 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):   
 
Dalila Maria de Souza (bolsista) 
Lydsson Agostinho Gonçalves (bolsista) 
Paula Roberta Gabbai Armelin (orientadora) 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Este trabalho se insere no âmbito dos estudos que investigam a interface entre a formação 
de palavras e sentenças. Para tanto, discutimos o processo de formação de palavras denominado 
Conversão Morfológica, que se caracteriza pelo fato de uma mesma forma linguística poder ser 
classificada em diferentes categorias lexicais sem sofrer, no entanto, qualquer alteração 
morfológica (CUNHA e CINTRA, 1985; BAUER e VARELA, 2005; VILLALVA, 2013), como 
o item difícil, que pode ser nome,  adjetivo ou advérbio.  

A natureza da Conversão é tema de debate na literatura, tendo recebido diferentes análises 
em diversas perspectivas teóricas, revelando uma hesitação a respeito de qual seria o componente 
da gramática em que tal processo deveria ser tratado. Para alguns autores, a ocorrência desse 
fenômeno deve ser atribuída ao campo da semântica (SAID ALI, 1965; CUNHA e CINTRA, 
1985). Outros autores atribuem a Conversão ao componente lexical, responsável, nessa 
perspectiva, por formar as palavras (BASÍLIO, 1982; LIEBER, 2005; VILLALVA, 2013).  

Neste trabalho, propomos que a existência de um fenômeno como a Conversão é uma forte 
evidência de que a categoria é resultado não de uma especificação lexical, mas da organização dos 
morfemas no interior da palavra e do ambiente sintático propriamente dito em que essas 
formações se encontram, revelando uma forte interação entre a estrutura da palavra e da sentença. 
Para tanto, apoiamo-nos em uma perspectiva sintática de formação de palavras (HALLE e 
MARANTZ, 1993; BORER, 2005), que propõe que palavras, sintagmas e sentenças são 
construídos no mesmo componente – a sintaxe – e através dos mesmos mecanismos. Tal quadro 
se mostra apropriado para a análise da Conversão, uma vez que as tradicionais categorias lexicais 
– nome, verbo, adjetivo – não têm estatuto de primitivo dentro dessa perspectiva, sendo 
meramente consequência das relações estruturais que se estabelecem em torno de uma raiz 
acategorial. Propomos, então, que o processo de Conversão é sintático, sendo o contexto estrutural 
responsável por mapear as propriedades categoriais dos elementos que fazem parte da sentença. 
Portanto, a natureza categorial fica evidente somente a partir da distribuição e do comportamento 
sintático das formas.  
 

Palavras-chave:  
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Universidade Federal de Juiz de Fora 

Faculdade de Letras – Departamento de Letras 

PROPESQ – Pró-Reitoria de Pesquisa 

SEMIC – UFJF- 2018 

Título do Projeto: A construção retórica do eu-enunciador da figura de Sêneca nas Epistulae 

Morales ad Lucilium. 

 

Orientador: Prof. Dr. Luís Carlos Lima Carpinetti 

Bolsista: Fernanda Elisa Martins Barbosa 

 

RESUMO DO TRABALHO: 

O projeto em questão visa analisar a questão de como o filósofo Sêneca desempenha 

ações, teorizada nos atos de fala, junto a seu discípulo Lucílio, a partir da tradução das 

Epístolas XII e XIV. O interior dessas epístolas traz-nos análises da ações do filósofo tais 

como aconselhar, advertir, avisar, recomendar, pedir, etc. A bolsista irá apresentar no 

vídeo os resultados de leitura e do trabalho de tradução, bem como suas leituras teóricas 

de análise do discurso.  

  

 



 

Área:  Ciências Exatas e da Terra  
Ciências Biológicas  
Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências Humanas 
X Linguística, Letras e Artes 

 
Título do Projeto:  
 
Exportando Literatura Brasileira 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
Carolina Alves Magaldi (Orientadora) 
Lucas de Paula Medeiros (Bolsista) 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
O presente projeto almejou discutir os processos de recepção da literatura brasileira traduzida para 
a língua inglesa. Para tal, foi realizada uma pesquisa de mapeamento de quais autores e obras 
haviam sido traduzidos para o inglês, dos sistemas de fomento para tais reescritas e das reportagens 
e perfis editoriais dos autores brasileiros publicados nos Estados Unidos e Grã-Bretanha. Nessa 
primeira fase foi possível identificar a Fundação Biblioteca Nacional como principal fonte de 
fomento para a internacionalização da literatura brasileira. Esses esforços são por vezes declarados, 
mas não apresentaram continuidade, sistematicidade ou acompanhamento da recepção das obras 
traduzidas. Em seguida, foi desenvolvido um estudo de caso a respeito da obra de Jorge Amado, no 
qual foram levantados textos advindos de reportagens e perfis editoriais, os quais foram analisados 
a partir da metodologia de Análise de Conteúdo. As menções ao autor, à literatura brasileira e ao 
país foram categorizadas, demonstrando um enfoque nos aspectos de sua biografia familiar, temas 
recorrentes de sua obra, relacionados à Bahia e a desigualdades sociais e silenciamento de aspectos 
políticos mais controversos para o público-alvo. Na pesquisa editorial, ressaltamos o fato de que o 
autor teve desde edições populares, publicadas pelo catálogo da Avon, até edições de luxo. Um 
segundo elemento relevante é que, em duas ocasiões, a mesma tradução teve tratamentos editoriais 
distintos. Além disso, as edições mais recentes, publicadas pela Editora Penguin possuem capas 
mais sóbrias, apesar de manterem elementos estereotipados da cultura brasileira.   
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Título do Projeto:  
 
GÊNERO E SEXUALIDADE EM CULTURAS INDÍGENAS 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
JOAQUIM JUNIOR DA SILVA CASTRO (VOLUNTARIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA); 
VERA LUCIA FERREIRA PINTO FERNANDES (VOLUNTARIO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA);  
CAROLINA ALVES MAGALDI (ORIENTADOR); 
 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
O presente projeto almejou pesquisar conceitos referentes a questões de gênero e sexualidade em 
culturas indígenas, destacando em especial os conceitos não binários de gênero e o violento 
processo de silenciamento de tais identidades após a chegada dos colonizadores europeus. Durante 
a pesquisa foi possível contatar a ausência de textos produzidos no Brasil acerca do tema. Mesmo 
o volume mais importante sobre a temática, “Gay Indians in Brazil” foi publicado por antropólogos 
brasileiros, mas em língua inglesa e em editora estadunidense. Além disso, a pesquisa apontou que 
as narrativas de lendas indígenas voltadas para o público infantil e escolar reforçam padrões 
heteronormativos que não correspondem às suas culturas de origem. A segunda parte do estudo foi 
dedicada às negociações identitárias acerca do conceito de “two-spirit”, ou dois espíritos. Tal noção 
vem sendo adotada em contextos estadunidenses e canadenses como forma de resgatar padrões não 
heteronormativos que existiam em período anterior e concomitante à colonização de seus territórios. 
Outro achado da pesquisa foi a sobreposição entre a negociação identitária de gênero à referente a 
etnias, uma vez que as comunidades indígenas norte-americanas apresentavam resistência a verem 
pessoas não-indígenas utilizando essa terminologia. Para analisarmos os dados obtidos em ambas 
as fases da pesquisa fizemos uso de autores da Teoria Queer e de estudos de gênero.  
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Título do Projeto:  
 
Teatro traduzido bilíngue – Libras/Português 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
CAROLINA ALVES MAGALDI (ORIENTADOR); 
 LUÍSA BERGO (VOLUNTARIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA);  
ALLAN MARQUES LOURENÇO (VOLUNTARIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA); 
VANIA MARIA DA COSTA MIRANDA (TAE – INTÉRPRETE COLABORADORA) 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O presente projeto almejou estudar exemplos de teatro bilíngue, encenados em línguas orais e 
línguas de sinais, de forma a compreender como tais línguas interagem em um contexto de tradução 
intermodal e intersemiótica. Para tal, iniciamos com o estudo da peça “Spring Awakening”, 
encenada em língua inglesa e ASL (Língua de Sinais Americana), analisando a interação entre as 
línguas a partir do aparato teórico da tradução intermodal e do conceito de tradução intersemiótica 
desenvolvido por Júlio Plaza. Nessa fase, um elemento que merece destaque foi o fato de que a 
língua de sinais americana foi incorporada na peça estudada não somente nos diálogos e canções, 
mas também na coreografia do musical. Em seguida, mapeamos os projetos pioneiros de teatro 
traduzido no Brasil. Por fim, elaboramos um projeto piloto de interação entre Língua Portuguesa e 
Libras a partir da tradução da música “Pétala”, de Djavan. O objetivo do experimento foi incluir 
não somente a dimensão interlingual e intermodal da tradução da letra da canção, mas também a 
melodia e ritmo, por meio de aspectos coreográficos. Dessa forma, esperamos trazer mais atenção 
ao universo do teatro intermodal, para que novas produções sejam empreendidas e estudadas. 
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Título do Projeto:  
 
 
 
O Nu no Museu Mariano Procópio (2a fase) 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
Martinho Alves da Costa Junior (Orientador) 
Driely da Silva Cunha (Bolsista) 
Paulo Roberto Franco Ferreira (Bolsista) 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Este projeto contempla o conjunto de obras do Museu Mariano Procópio unido pela temática do nu. Circunda-se 
pelas pinturas, quer sejam óleo sobre tela ou madeira, bem como guache ou aquarelas, pintura nacional ou 
internacional e insere-se em um tema maior no museu, o nu em um aspecto mais amplo: desenhos, esculturas etc. 
A problemática enfrentada resvala em alguns problemas os quais os pesquisadores centraram-se em seus trabalhos. 
A coleção do museu estudada por outros pesquisadores, com enfoques evidentemente diferentes, passou algumas 
vezes por obras desta temática, sem uma abordagem as concebendo em seu conjunto, passando por diversas 
coleções e doações ao museu. Por outro lado, obras capitais se fazem presente no Museu Mariano Procópio, entre 
as quais Flores de outono, de Horácio Hora ou A noite, de Oscar Pereira da Silva. Nesta etapa, o projeto concentrou-
se em algumas obras: As obras de Antoine Calbet, artista francês e atuante no início do século XX; o 
aprofundamento do trabalho acerca da obra Nu Masculino, cuja autoria é desconhecida e o conjunto de desenhos 
de nus de Henrique Bernadelli. No primeiro caso, a obra do artista francês é estudada por duas vias: uma de 
levantamento sobre informações biográficas e de atuação e um trabalho comparativo da iconografia apresentada, 
no qual o tema da mulher alongada é posto em liça com a tradição. No segundo caso, a obra do nu masculino, 
sugere imediatamente aspectos do ensino de arte, especificamente o estudo do corpo nu, do modelo vivo. Para 
melhor compreender o modo pelo qual a obra anuncia-se, o caminho adotado foi o de estudar as manifestações 
artísticas ligadas à apresentação do corpo e do seu ensino. Os esboços de Bernadelli enaltecem a qualidade do 
desenho do famoso artista brasileiro, os percalços enfrentados vão da ligação dos esboços para obras conhecidas 
bem como informações à respeito do espólio das obras de Bernadelli que pararam no museu Mariano Procópio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palavras-chave:  
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Título do Projeto:  
  
 Aspectos intertextuais nas canções de Bob Dylan: Tristia e Epistulae ex Ponto de Ovídio 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Charlene Martins Miotti (orientadora) 
 
Vinícius Moraes Tiago (bolsista) 
 

 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Nossa pesquisa de Iniciação Científica foi motivada pela percepção de que, através de inúmeras 

composições, Bob Dylan revelou seu fascínio pela literatura e, principalmente, por autores e obras 

da Antiguidade Clássica. Se, por um lado, a prática alusiva como fenômeno re(v)ferencial 

remonta a uma tradição artística, por outro, essa complexa atividade é muitas vezes reduzida a 

classificações e conceitos imprecisos, como plágio e originalidade. Nosso trabalho teve como 

objetivo: 1) analisar a recepção dos Tristia (Tristes) e das Epistulae Ex Ponto (Cartas Pônticas), 

obras de exílio do poeta romano Ovídio (que viveu entre 43 a.e.c. e 17 da era comum), através das 

canções do álbum Modern Times (Columbia Records, 2006) de Bob Dylan; 2) explorar relações 

entre os textos e os autores para além dos próprios trechos de contato, observando as obras de 

forma integral; 3) investigar paralelos da prática alusiva em ambos os contextos. Nesse sentido, 

lançamos mão do arcabouço teórico da Estética da Recepção (LIMA, 1979), desenvolvido pela 

Escola de Constança, por adotarmos o posicionamento teórico segundo o qual nenhuma obra tem 

o seu significado inteiramente determinado pelo seu ponto de origem. Também utilizamos as 

proposições de Genette (2006) sobre os diferentes tipos de transtextualidade – principalmente os 

conceitos de intertextualidade e alusão – para realizar a nossa análise. Assim, por meio de uma 

metodologia mista, cotejamos as intertextualidades e alusões evidenciando imagens poéticas, 

aspectos narrativos e formais. Dessa maneira, para além das anotações já pesquisadas e 

publicadas, encontramos 16 novas intertextualidades e 19 alusões no corpus mencionado. A partir 

dessas análises, foi possível constatar como o álbum de Dylan se configura como um hipertexto 

(GENETTE, 2006) das obras de Ovídio, evidenciando o processo contínuo de recepção dos 

clássicos e de atualização de suas perspectivas de representação inter-relacionadas. 
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Título do Projeto:  
 
Exílio e memórias: estudo sobre a condição humana nas obras uma barragem contra o pacífico de 
Marguerite Duras e l'exil selon Julia de Gisèle Pineau 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Júlia Simone Ferreira (Orientador)  
 
Leandro Jabour Pazeli (bolsista)  
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 Neste trabalho de pesquisa, analisamos as consequências pessoais e sociais que o exílio 
proporcionou  na vida humana. Para tanto, enfocamos dois romances representativos da literatura 
feminina de língua francesa que tratam sobre o tema, L'exil selon Julia de Gisele Pineau e Uma 
barragem contra o pacífico de Marguerite Duras, além de obras teóricas que também retratam o 
tema do exílio da colonização e o imperialismo. Através das obras, que narram às trajetórias de 
duas mulheres exiladas com suas famílias – uma da metrópole e a outra na metrópole – cotejamos 
as semelhanças e as diferenças no modo como as duas narradoras tratam o assunto. Por fim, 
observamos, através do olhar dessas duas autoras que narram suas próprias histórias, como o tema 
é visto na literatura feminina francesa, explorando as consciências mais íntimas. Concluímos que 
o exílio, em suas mais diversas facetas, está sempre presente na história humana, assim como a 
sua superação.  
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Título do Projeto:  
 
Cultura do Perfume e Cultura de Moda no Brasil Contemporâneo: Tessituras e Incursões 
 
 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
Isabela Monken Velloso (Orientadora) 
Lucas Miranda Nascimento (Bolsista) 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

O projeto de pesquisa “Cultura do Perfume e Cultura de Moda no Brasil Contemporâneo: 
tessituras e incursões” configura-se como um estudo investigativo sobre a relação estabelecida 
entre as marcas nacionais, atuantes no setor da moda, e o segmento da perfumaria, buscando-se 
compreender como esses campos dialogam em território nacional. A relação estabelecida entre a 
perfumaria e a moda, no âmbito internacional, revela a estreita ligação entre esses segmentos, 
estando, muitas vezes, a cargo das linhas de cosméticos e de perfumes o principal saldo financeiro 
das grifes. Apesar da relevância do segmento da perfumaria na cultura de Moda, observa-se uma 
quase inexistência de pesquisas vinculadas a essa temática. 

O Brasil, por sua vez, configura-se como um dos maiores mercados mundiais em 
consumo de perfumes. No âmbito nacional, os eventos vinculados ao universo da moda 
alcançam grande audiência e o país situa-se como um expressivo mercado consumidor e 
produtor de moda. A partir dessas constatações, surgem, assim, algumas indagações: como 
ocorre no Brasil Contemporâneo esta relação do segmento da perfumaria com a moda? O país 
também apresenta a mesma configuração de espelhamento marca/perfume observada no 
âmbito internacional? Quem são os maiores produtores de fragrâncias no Brasil e que relações 
estabelecem com o universo da moda?  
 Com ênfase em dados obtidos em pesquisas na internet, identificou-se, a partir do  
levantamento das marcas atuantes nos principais desfiles nacionais, que a observação empírica 
foi de fato confirmada: no Brasil, salvo pontuais exceções, não se observa o mesmo 
espelhamento marca/perfume, identificado em grandes grifes internacionais. Evidencia-se, aqui, 
uma imensa movimentação financeira no setor das marcas de perfumaria, campo esse liderado 
pelas empresas O Boticário e Natura (EUROMONITOR, 2016). No âmbito da relação 
moda/perfumaria no Brasil, os seguintes aspectos também foram identificados: a participação 
das celebridades midiáticas e dos influenciadores digitais como divulgadores de fragrâncias, a 
inserção da moda nas campanhas dos perfumes, a presença de perfumes para ambiente no 
âmbito de pontuadas marcas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Palavras-chave:  
 
                         Moda       Perfumes 
 
     Brasil Contemporâneo  

 
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



RESUMO SEMIC 2018 

XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF  

AUTORES: 

Luciana Andrade Paula (Graduanda/UFJF) luciana.andrade.paula@gmail.com 

Luiz Fernando Matos Rocha (Professor/UFJF) luiz.rocha@ufjf.edu.br 

 

INTERAÇÃO FICTIVA COMO CONSTRUÇÃO LINGUÍSTICA E 

ESTRATÉGIA COMUNICATIVA 

 

O presente trabalho está contido no projeto de pesquisa “Interação fictiva como 

construção linguística e estratégia comunicativa” (ROCHA, 2016), o qual se dedica a 

estudar as manifestações de fictividade em dados reais de fala espontânea. O propósito é 

a evocação de definições e descrições em relação ao Frame de Conversação como 

ferramenta importante para demarcação e justificação de constituintes que 

desempenham a função de servir como um imput para as expressões de Interação 

Fictiva. A elaboração do banco de dados fez parte da metodologia de pesquisa e se deu 

por meio de gravações em áudio feitas em um salão de beleza, localizado na cidade de 

Juiz de Fora, MG. Os áudios foram transcritos com a finalidade de permitir o estudo dos 

dados, sem se perder de vista a necessidade das oitivas para uma melhor percepção do 

fenômeno em termos prosódicos. Fundamentado nas considerações de Pascual (2014), a 

analise qualitativa do corpus salientou manifestações de Interação Fictiva encontradas 

no banco de dados. O fenômeno relaciona-se a utilização do Frame de Conversação 

com o objetivo de modelar o pensamento, a gramática e o discurso. Os resultados 

obtidos atestam a viabilidade empírica do fenômeno e explicitam o uso da Interação 

Fictiva como uma estratégia de convencimento. Desse modo, defende-se a hipótese de 

que se trata de um recurso pervasivo no que se refere à produção/interpretação de uma 

simulação mental, discursivamente manifesta, capaz de projetar interlocutores para 

situações imaginadas, por meio das quais se pretende persuadir e proporcionar um 

alinhamento de pensamentos de forma intersubjetiva, no jogo argumentativo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cognição, Fictividade, Interação Fictiva, Frame de 

Conversação 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):            

 

Pesquisou-se a pintura histórica estadunidense, produzida no séc. XIX e início do XX, 

relacionada à temática indígena. Identificou-se igualmente vasta produção em outros campos das 

artes plásticas, como esculturas, gravuras, relevos, e outras categorias de pinturas (de gênero, 

paisagem, etc) que abarcam a mesma temática.  

 Inicialmente, pesquisou-se obras presentes na rotunda do Capitólio de Washington. Nela 

encontram-se 6 telas, alguns relevos e um afresco, narrando a história dos EUA. A pesquisa se 

direcionou a duas destas obras: Discovery of Mississipi by De Soto, de Willian Powell, e  Landing 

of the Pilgrims, de Constantino Brumidi.  

Encontramos uma série de documentos, que auxiliaram a entender o contexto de produção 

e recepção dessas obras. Duas fontes primárias foram importantes: uma crítica à obra de Powell e 

um guia para visitantes da Rotunda, da década de 1860i. Além disso, utilizou-se textos que nos 

deram uma perspectiva atual sobre as obras anteriormente citadas. Destacam-se, o artigo do 

historiador da arte Keith Arens, 19th History Painting at Capitolii, e uma edição da revista The 

Capitol Domeiii. 

Posteriormente, pesquisou-se duas pinturas de Peter Rothermel. Através de catálogo 

dedicado à sua obraiv, realizamos traduções e reunimos informações acerca das trajetórias desses 

quadros. A exemplo da obra de Powell, notamos como as pinturas de Rothermel fazem parte de 

uma mesma conjuntura artística, relativa à representação dos nativos americanos, relacionando-os 

à uma forma romântica de narrar a construção da nação norte-americana. 



Atualmente, estamos elaborando um banco de dado, reunindo o maior número possível de 

obras artísticas americanas que abordem, em alguma dimensão, representações indígenas. 

                                                                 
i WYETH, S.D. The Rotunda and Dome of US Capitol. Gibson Brothers: Washington D.C, 1869.   
ii Records of the Columbia Historical Society of Washington, D.C . Washington, D.C.: Columbia Historical 

Society, v. 50, 1980. 
iii diGiacomantonio, William. The Capitol Dome. Washington D.C: The United States Capitol Historical Society,  V. 

53, nº 2, outono 2016.  
iv Painting in the Grand Manner: The Art of Perter Frederick Rothermel (1812-1895). Brandywine River 

Museum: Pensylvania, 1995. 
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Título do Projeto:  
 
 
Design de mundos online: análise de mecânicas de jogo do gênero MMORPG 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
Letícia Perani Soares (orientadora) 
Pedro Henrique Lima Nilo (bolsista BIC) 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O projeto teve como objetivo principal o estudo de mecânicas de jogo (no original em inglês, 
gameplay) de jogos eletrônicos de RPG online (MMORPGs), para o entendimento dos padrões de 
produção desse gênero. Para tanto, os objetivos específicos do projeto abarcaram o mapeamento de 
narrativas; das ações de interação com o game disponíveis aos jogadores; de modos de jogo 
(quests/aventuras, batalhas entre jogadores, entre outros); e das estratégias de “monetização”, ou seja, 
como são inseridas a venda de itens e outras vantagens aos jogadores, com o objetivo de gerar renda aos 
desenvolvedores. 
 Assim, a nossa estratégia de ação para obtenção dos resultados esperados foi realizada em cinco 
etapas: 1) Consolidação da escolha dos games analisados, dentro do espectro de gênero definido (jogos 
de MMORPG); 2) Análise empírica dos games (jogando), observando-os a partir da teoria das affordances 
de J.J. Gibson para fornecer resultados qualitativos; 3) A partir dos resultados qualitativos da análise de 
affordances, descrição das mecânicas de jogo/gameplay; 4) Montagem de mapeamentos (escritos e 
visuais) das mecânicas de jogo, e das ações que elas permitem aos jogadores, assim como dos modos de 
jogo disponíveis e das estratégias de monetização em cada game analisado; 5) Publicação dos resultados 
alcançados (preliminares e/ou finais) em artigos científicos, e outras ações de divulgação dos resultados. 

Os jogos analisados foram alguns dos mais bem sucedidos comercialmente no gênero dos 
MMORPGs, como o já citado World of Warcraft, Ragnarok Online (Gravity, 2002), Eve Online (CCP Games, 
2003) e Elder Scroll Online (ZeniMax Online Studios, 2014). Os resultados alcançados foram a observação, 
descrição e compreensão dos padrões das mecânicas de jogo adotadas pela indústria dos jogos 
eletrônicos online na atualidade, fornecendo aos pesquisadores da área de game design um panorama 
do estado-da-arte desta indústria criativa, e possibilitando o surgimento de novos modelos criativos para 
o gênero de MMORPGs. Como produtos da pesquisa, destacamos a elaboração de artigos para a 
publicação em congressos e revistas da área, além de palestras de divulgação científica no projeto “A 
Ciência que Fazemos”.  
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MINAS É CINEMA. LABORATÓRIO DE PESQUISAS E BANCO DE DADOS SOBRE AS 
ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS E AUDIOVISUAIS EM MINAS GERAIS - PARTE 2 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
 
Minas é Cinema- Parte 2 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. Dada a amplitude do Estado de Minas 

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

desse projeto continuar 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. Está previsto ainda a realização de entrevistas com cineastas, 

críticos de cinema, técnicos, curadores de mostra, editores e personalidades que 

ajudaram e ajudam a fomentar a atividade cinematográfica no Estado de Minas Gerais. 

Nessa segunda etapa as cidades contempladas são: Juiz de Fora (sede); Ubá; 

Cataguases e Além Paraíba. 

Aqui as cidades de Juiz de Fora e Cataguases foram objeto de análise para 

apresentação no Seminário de Iniciação Científica. Forma realizados um levantamento 

da inserção da cidade de Juiz de Fora em A Cena Muda e Cinearte, duas revistas de 

circulação nacional especializadas em cinema. Já na cidade de Cataguases observou-

se a atividade cinematográfica nos jornais da cidade. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Nosso objetivo geral é investigar em que medida existe uma articulação entre letramentos escolares e não 

escolares no ensino de língua inglesa e de que maneira a noção de gênero textual pode funcionar como um 

instrumento de ampliação desses letramentos. Com base nos Novos Estudos do Letramento (STREET, 1993, 2003, 

2014), defende-se que o letramento não é meramente uma habilidade técnica e neutra, mas uma prática de cunho 

social, que aparece sempre envolta em princípios epistemológicos socialmente construídos. Para discutir a noção de 

gênero, recorremos à perspectiva dialógica de Bakhtin (1997) e ao quadro do Interacionismo sociodiscursivo (DOLZ 

& SCHNEWLY, 2004). 

São objetivos específicos: mapear quais os eventos de letramento vivenciados pelos alunos em sua vida 

cotidiana; buscar compreender quais eventos de letramento escolar são priorizados no ensino de inglês; analisar qual 

o lugar dos gêneros enquanto artefatos para o desenvolvimentos dos letramentos. 

O cenário de investigação foi o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde foi feito um 

estudo de caso de uma turma de inglês do Ensino Fundamental, de acordo com o paradigma de pesquisa qualitativa. 

Foram utilizados como instrumentos: observação de aulas, questionários, diários de participante, análise de 

documentos. 

A análise dos dados aponta que, na turma focalizada, existe uma distância considerável entre os letramentos 

escolares e os não escolares, nos quais é requerido do aluno o domínio de gêneros que efetivamente circulam em 

variadas esferas sociais. Por exemplo, a pesquisa deixou claro que os gêneros mais relevantes para os alunos fora do 

contexto escolar são relativos a textos nas redes sociais, em sites e blogs, porém, muito pouco é feito em termos de 

letramento digital nas aulas de inglês. Como as aulas eram pautadas principalmente em exercícios de perspectiva 

estruturalista, foram observadas poucas oportunidades de desenvolvimento de pensamento crítico, sendo as atividades 

desenvolvidas primordialmente para aquisição de vocabulário e estudo de gramática, que, apesar de essenciais para o 

aprendizado de qualquer língua estrangeira, não são suficientes para promover o crescimento do aluno como cidadão 

ativo socialmente. 
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Título do Projeto: 
 
MEMÓRIA FONOLÓGICA NO APRENDIZADO DE PORTUGUÊS COMO L2 
 

Autores: 
 
Maíra Candian de Paula Dutra (INICIAÇÂO CIENTÍFICA - GRADUACÃO);  
Denise Barros Weiss (ORIENTADORA) 
 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 
 
Os objetivos desse projeto são analisar um aspecto fonético/fonológico da aprendizagem de Português 
como Língua de Herança (PLH) e verificar se um falante de língua de herança, ao estudar a língua 
depois de adulto, mobiliza traços fonéticos/fonológicos recuperados da variante a que foi exposto na 
primeira infância. Nossas metas são mapear  traços fonéticos/fonológicos, presentes na produção de 
aprendizes de Português como Língua de Herança, compatíveis com a produção de falantes nativos e 
verificar se há vinculação entre a capacidade de produção das informantes à memória auditiva e à 
memória processual, cuja “evocação se dá por meio do desempenho em vez da lembrança ou do 
reconhecimento conscientes” (BADDELEY,  ANDERSON & EYSENCK, 2011). Como referencial teórico, 
usamos os conceitos de língua de Herança (CUMMINS,  1983 e LICO, 2011), variação linguística e teoria 
fonológica (OLIVEIRA & LEE, 2008), memória processual (IZQUIERDO ET AL, 2011 e 2013). Para embasar 
os procedimentos de coleta de informações, empregamos a técnica de protocolo de leitura, a fim de 
obter um corpora de laboratório. (BARBOSA & MADUREIRA, 2015). Analisamos a produção de duas 
jovens  norte-americanas, ambas falantes de PLH. A falante 1 é filha de pai brasileiro de Minas Gerais e 
a falante 2 é filha de mãe brasileira de Alagoas. Elas têm contato com a LP desde a infância, mas só se 
comunicam em Português com os parentes e amigos brasileiros e de maneira limitada.  O contato com 
o aprendizado formal da língua se deu por pouco tempo (entre um e três meses) com uma professora 
havaiana.  Aplicou-se um protocolo de leitura a partir do uso de um material em  PowerPoint com 
frases e imagens para contextualização. Elas liam as 25 frases e depois falavam sobre as imagens que 
viam. Foi feita a análise da gravação dessa leitura (realizada através de uma ligação via Skype) em um 
programa específico para análise de segmentos sonoros.  Foram observadas  as vogais médias em 
posições pré-tônicas, (ex: modelo, dezembro), os fonemas /s/ e /r/ em posição coda (ex: estudar, 
Marcelo), as vogais nasais (ex: não, mãe) e as vogais átonas e pós-tônicas (ex: o sapato de salto alto). 
Em todos esses elementos temos diferentes possibilidades de pronúncia de acordo com a região do 
Brasil. O que se observou é que as duas apresentavam conjuntos de elementos que caracterizam a fala 
delas como compatível com a de pessoas que viveram a vida na região de onde são seus progenitores 
brasileiros. Assim, há indícios fonéticos na fala das participantes da memória auditiva/procedural da 
variante do Português do Brasil adquirida na primeira infância no contato familiar. 
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FAPEMIG); POLYANA NAYANE LÁIER (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); 
BRUNA CAROLINA DE MELO SOUZA (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); JEAN 
CARLOS PAIVA MIRANDA (BIC – FAPEMIG); LAERCIO PIOLI JUNIOR (BIC - 
FAPEMIG); ALEKSANDER YACOVENCO (BIC - FAPEMIG); TIAGO TIMPONI TORRENT 
(ORIENTADOR) 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 
 
O projeto FLAME – Frame-Based Language Aid Multilingual Experiment – concluiu seu quarto ano no 
período alvo do SEMIC 2018 e, no atual estágio, propõe desenvolver um sistema de recomendação de 
atrações turísticas baseado em uma interface conversacional. Apoiando-se na experiência de 
desenvolvimento do dicionário eletrônico temático trilíngue Copa 2014, e na versão alpha do sistema de 
recomendação turística mknob, lançado durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, o projeto evoluiu para o 
desenvolvimento de um assistente pessoal na forma de um chatbot, que, a partir da análise semântica do 
texto inserido pelo usuário na interface de comunicação, retorna sugestões de atrações turísticas. Com 
foco no auxílio a usuários não nativos do Português Brasileiro, o aplicativo ainda contará com um tradutor 
de sentenças semanticamente enriquecido e fundado em redes neurais. Ambas as iniciativas serão 
desenvolvidas ao longo dos próximos dois anos, com financiamento já recebido da FAPEMIG (CHE-APQ- 
00471/15). Nesse contexto, as atividades realizadas neste ano incluíram, para a equipe de bolsistas de 
linguística, a tradução de 6.000 ULs (Unidades Lexicais) da língua Inglesa para a Língua Portuguesa para 
compor o dicionário eletrônico trilingue do sistema de recomendação turística mknob. Além disso, foram 
criadas cerca de 70 outras ULs relacionadas ao turismo no Brasil. Soma-se a isso a criação de relações 
Qualia que ligam palavras em inglês, português e espanhol com suas traduções mais adequadas, para a 
melhor implementação do dicionário trilíngue. Além das atividades relacionadas a tradução, também foi 
realizado o processo de anotação de metadata em textos em português brasileiro para o enriquecimento da 
base de dados. Já a equipe de cientistas da computação desenvolveu, a partir da base de dados em tela, a 
interface conversacional do GregBot, o chatbot do mknob. Os bolsistas ainda realizaram testes no 
aplicativo em versão beta lançado nas lojas virtuais de aplicativos para Android e IOS, com acesso 
permitido somente a pessoas ligadas ao projeto.  
 

Palavras-chave:  
 
 Semântica de Frames     Base de Dados Linguísticos 
 

Interface Conversacional de Usuário 
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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: 
 
FLAME: UMA BASE DE CONHECIMENTO MULTILÍNGUE FUNDADA EM FRAMES 
PARA OS JOGOS OLÍMPICOS DO RIO 2016 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)): 
 
ANA CAROLINA RAMALHO ALCÂNTARA (BIC - FAPEMIG); MAIRON MORELLI 
SAMAGAIO (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); BÁRBARA DIAS SANTOS 
(INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); DIEGO HENRIQUE GOMES RAMOS (BIC – 
FAPEMIG); POLYANA NAYANE LÁIER (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); 
BRUNA CAROLINA DE MELO SOUZA (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); JEAN 
CARLOS PAIVA MIRANDA (BIC – FAPEMIG); LAERCIO PIOLI JUNIOR (BIC - 
FAPEMIG); ALEKSANDER YACOVENCO (BIC - FAPEMIG); TIAGO TIMPONI TORRENT 
(ORIENTADOR) 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 
 
O projeto FLAME – Frame-Based Language Aid Multilingual Experiment – concluiu seu quarto ano no 
período alvo do SEMIC 2018 e, no atual estágio, propõe desenvolver um sistema de recomendação de 
atrações turísticas baseado em uma interface conversacional. Apoiando-se na experiência de 
desenvolvimento do dicionário eletrônico temático trilíngue Copa 2014, e na versão alpha do sistema de 
recomendação turística mknob, lançado durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, o projeto evoluiu para o 
desenvolvimento de um assistente pessoal na forma de um chatbot, que, a partir da análise semântica do 
texto inserido pelo usuário na interface de comunicação, retorna sugestões de atrações turísticas. Com 
foco no auxílio a usuários não nativos do Português Brasileiro, o aplicativo ainda contará com um tradutor 
de sentenças semanticamente enriquecido e fundado em redes neurais. Ambas as iniciativas serão 
desenvolvidas ao longo dos próximos dois anos, com financiamento já recebido da FAPEMIG (CHE-APQ- 
00471/15). Nesse contexto, as atividades realizadas neste ano incluíram, para a equipe de bolsistas de 
linguística, a tradução de 6.000 ULs (Unidades Lexicais) da língua Inglesa para a Língua Portuguesa para 
compor o dicionário eletrônico trilingue do sistema de recomendação turística mknob. Além disso, foram 
criadas cerca de 70 outras ULs relacionadas ao turismo no Brasil. Soma-se a isso a criação de relações 
Qualia que ligam palavras em inglês, português e espanhol com suas traduções mais adequadas, para a 
melhor implementação do dicionário trilíngue. Além das atividades relacionadas a tradução, também foi 
realizado o processo de anotação de metadata em textos em português brasileiro para o enriquecimento da 
base de dados. Já a equipe de cientistas da computação desenvolveu, a partir da base de dados em tela, a 
interface conversacional do GregBot, o chatbot do mknob. Os bolsistas ainda realizaram testes no 
aplicativo em versão beta lançado nas lojas virtuais de aplicativos para Android e IOS, com acesso 
permitido somente a pessoas ligadas ao projeto.  
 

Palavras-chave:  
 
 Semântica de Frames     Base de Dados Linguísticos 
 

Interface Conversacional de Usuário 
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Área:  Ciências Exatas e da Terra  
Ciências Biológicas  
Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências Humanas 
X  Linguística, Letras e Artes 

 
Título do Projeto:  
 
O CONTO CONTEMPORÂNEO DE AUTORIA FEMININA: ESTUDOS DAS OBRAS DE 

ESCRITORAS DE LÍNGUA INGLESA 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  

Nícea Helena de Almeida Nogueira 

Fernanda Barroso e Silva 

 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Esta pesquisa se dedica ao estudo da obra The bloody chamber and other stories (O quarto 

do barba-azul e outras histórias) da escritora inglesa Angela Carter (1940-1992). Foram 

distribuídas, ao longo de três seções, análises dos contos presentes na obra com embasamento 

teórico em Toril Moi e em Elaine Showalter. A resiliência das protagonistas femininas, 

primordialmente autossuficientes, a relação dessas personagens com a questão financeira e o 

contexto familiar que as envolvem são discutidos. Nesse viés, o objetivo da pesquisa foi apontar e 

analisar como a autora descontrói e subverte a imagem feminina propagada pela sociedade 

patriarcal, considerando aspectos que perpassam todo constructo textual. Desse modo, torna-se 

possível verificar a proposta desmistificadora de Carter na obra em questão, visto que a 

estruturação da narrativa é utilizada para a construção de personagens detentoras de autonomia e 

liberdade. Isso faz com que as protagonistas dos contos se posicionem contrariamente aos 

estereótipos patriarcais, vislumbrando o estabelecimento de novas histórias com mulheres 

autênticas e empoderadas. 

 
 
 
 
 

 

Palavras-chave:  
 
Crítica feminista Autoria feminina 
 

                          Conto contemporâneo 
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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:  
 
A estrutura morfossintática das formações em des-X-ar: revisitando o fenômeno da parassíntese 
(fase 2) 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):   
 
Nilton Duarte Melo (bolsista) 
Paula Roberta Gabbai Armelin (orientadora) 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):     

O estatuto formal da noção da categoria é explicitado de diferentes maneiras, a depender 
do quadro teórico.  As correntes lexicalistas (CHOMSKY, 1970) assumem que o item lexical 
apresenta propriedades diversas, entre elas o próprio rótulo categorial. Já as abordagens sintáticas, 
como a Morfologia Distribuída (HALLE & MARANTZ, 1993), MD, assumem que a categoria 
não é um primitivo teórico, mas definida sintaticamente por meio da concatenação de uma raiz a 
um núcleo categorizador. 

Na primeira fase do projeto investigamos formações parassintéticas em des-X-ar, que se 
caracterizam pela anexação simultânea de um sufixo e um prefixo à base (KEHDI, 2005; 
BASÍLIO, 2009). Propusemos uma estrutura em que a categoria verbal é sintaticamente 
construída via núcleo categorizador, responsável também pela inserção do argumento interno. Na 
segunda fase, atentamos para a noção de acategorialidade das raízes, baseados na constatação 
empírica de que as raízes que participam das formações parassintéticas aparecerem em contextos 
categoriais diversos: a raiz ÖOSS, por exemplo, superficializa-se em contextos de nome (osso) e 
de verbo (desossar).  Esse comportamento reforça a ideia de que a categoria não é propriedade 
intrínseca à raiz. 

No entanto, a ideia de raízes acategoriais tem como consequência teórica a previsão de que 
qualquer raiz poderia pertencem a qualquer categoria e tal consequência não se confirma 
empiricamente (MARANTZ, 2013). Inserindo-se nesse debate, a segunda fase do trabalho discute 
estratégias no modelo da MD que podem ser utilizadas para bloquear os dados agramaticais. A 
primeira solução é assumir que existe uma semântica conceitual mínima nas raízes já na Lista 1, 
que determinaria os contextos sintáticos de inserção de uma raiz. A ideia de que raízes carregam 
semântica é questionada na literatura sob a assunção de que o significado da raiz só pode ser 
evidenciado na estrutura sintática (HARLEY, 2014). Nesse sentido, propomos que os casos de 
agramaticalidade são bloqueados, não por uma restrição sintática, mas pela ausência de retorno de 
significado que se configura, no momento da busca ao Componente Enciclopédico, repositório 
das informações extralinguísticas. 
 

Palavras-chave:  
Raiz  Categoria 

 
 

Classes de palavras 
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O projeto em desenvolvimento de 2016 visa investigar a importância das telenovelas da Rede Globo para a 

propagação de modas e padrões de consumo no Brasil entre 1973-1996, através da observação da importância 

da mídia impressa para a difusão e afirmação das modas provindas das telenovelas bem como para a criação de 

uma “história da moda brasileira” a partir das tendências propagadas pelas telenovelas globais do horário das 

20:00-21:00.  Noto ainda que, mesmo influenciada pela moda internacional, as modas divulgadas nas 

telenovelas não atuam na mera reprodução, mas sim na “tradução” das mesmas e ainda, como para grande 

parte do público é muito mais uma moda proveniente das telenovelas, do que das passarelas das semanas de 

moda internacionais. Intento ainda observar como as modas propagadas pelas telenovelas colaboram na 

fragilização da fronteira entre consumo de luxo e popular. Com esse intuito reportagens que tratem dos temas 

moda e telenovela veiculadas nos jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil, O Globo e 

pelas revistas Manequim e Vogue no período estudado estão sendo captadas para que se possa entender como 

tais processos se desenvolveram e ainda, de que maneira, a imprensa colabora para transformar a moda 

propagada a partir das telenovelas em “moda brasileira”. 



 

Área:  Ciências Exatas e da Terra  
Ciências Biológicas  
Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências Humanas 
X Linguística, Letras e Artes 

 
Título do Projeto:  
 
 
PROCESSAMENTO NAS INTERFACES DA GRAMÁTICA: TÓPICO, FOCO E NOMINAIS 
NUS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
THALES NASCIMENTO BUZAN (PIBIC); LAÍS SILVEIRA MARTINS (PIBIC); MARIA 
BEATRIZ PINTO (PIBIC); MARIA CRISTINA LOBO NAME (ORIENTADOR) 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Investigamos o processamento de nomes nus (NN) como sujeito ou tópico de 
sentenças episódicas (Youtuber namorou a atleta ano passado vs. Youtuber, a atleta 
namorou...) por falantes adultos do PB. Não há consenso na literatura quanto à aceitabilidade de 
tais sentenças. Para Müller (2004), NNs têm leitura genérica, sendo aceitáveis apenas em 
posições não argumentais (tópico/foco). Mariano (2013) defende que sentenças episódicas com 
sujeito NN são aceitas no PB, com ou sem  proeminência prosódica. Em estudo anterior 
(Martins et al. 2017), realizamos um  experimento com a técnica de detecção de palavra, 
apresentando a adultos nativos do PB sentenças episódicas contrastando NN vs. DP em 
posição de sujeito, com prosódia marcada vs. não marcada. Os resultados indicaram 
estranhamento das sentenças com NN sujeito comparadas às sentenças com DP sujeito. 
Também apontaram para um efeito dificultador da prosódia marcada, o que pode ter sido 
decorrente do tipo de tarefa demandada. 

Neste estudo, contrastamos sentenças episódicas com NN sujeito (SVO) ou tópico 
(TOP), apresentando congruência prósodia-sintaxe ou não. 29 participantes foram testados com 
a técnica de escuta automonitorada, sendo apresentados a frases segmentadas em 4 partes 
([Youtuber] [namorou] [a atleta] [ano passado], [Youtuber] [a atleta] [namorou].... Nas frases 
incongruentes, o segmento inicial de uma estrutura era seguido dos constituintes da outra 
estrutura (SVO+TOP, TOP+SVO). Os participantes deveriam apertar a barra de espaço à 
medida que escutassem cada segmento, de modo a ouvirem a sentença por completo. As 
variáveis independentes são tipo de estrutura (SVO x TOP) e marcação prosódica (congruente 
ou incongruente à sintaxe). A variável dependente é o tempo de escuta (TE). 

Uma ANOVA com design 2x2 revelou efeito principal de prosódia marginalmente 
significativo (F(1,50) = 3,87 p<0,054). O teste-t apontou diferença significativa de TE entre 
sentenças TOP com prosódica congruente vs. incongruente (respectivamente, 1406,29ms vs. 
1705,53ms, t(50)=2,23 p< 0,03). Tais resultados sugerem efeito facilitatório do processamento 
de sentenças episódicas com NN em estrutura de tópico bem marcada prosodicamente.  
 

Palavras-chave:  
Nomes nus 
       Sentenças episódicas 
 

   Prosódia 
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Área:  Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas  
Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 
Ciências Humanas 

  X  Linguística, Letras e Artes 
 
Título do Projeto:  
 
 

O profissional professor de português: sua formação e sua atuação na contemporaneidade 

 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
Amanda Cordeiro Quintella (bolsista); Thais Fernandes Sampaio (orientadora) 
 
 
 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
A pesquisa realizada no projeto “O profissional professor de português: sua formação e sua 
atuação na contemporaneidade” teve como objetivo refletir sobre a formação de futuros docentes 
de Língua Portuguesa na Universidade Federal de Juiz de Fora, buscando entender, 
especialmente, a visão dos discentes acerca das experiências práticas do curso e seu impacto na 
preparação para o exercício da docência. Orientando-se como uma pesquisa de Linguística 
Aplicada (MOITA LOPES, RAJAGOPOLAN, 2003, 2006; KUMARAVADIVELU, 2006), o 
trabalho propôs uma análise complementar dos dados da dissertação “E aí, tá preparado pra 
poder dar aula? A voz discente na construção do perfil do bom professor de português”, de 
Davidson dos Santos (2018), mestrando e participante do grupo de pesquisa no qual este projeto 
se desenvolve. Nesses dados, alunos do curso de graduação em Letras da referida Universidade 
falam de suas percepções acerca do bom professor de Português nos dias de hoje. Esses dados 
foram obtidos com a gravação de discussões em Grupos Focais (BARBOUR, 2005) e a análise 
usada para os dados foi a de base qualitativa (FLICK, 2009; CHIZZOTI, 2010). Do ponto de vista 
da iniciação à pesquisa, o projeto proporcionou a imersão nos dados por meio de participação no 
processo de transcrição e no processo de análise, considerando as respostas dos alunos referentes 
aos saberes necessários a um bom professor de Português. A análise dos dados evidencia que 
existe o reconhecimento, por parte dos futuros professores, da pluralidade de saberes necessários à 
profissão, e os saberes por eles apontados puderam ser diretamente relacionados aos saberes 
docentes categorizados por Tardif (2012). Além disso, percebe-se uma resistência à separação 
entre a formação para ser pesquisador e a formação para ser professor, bem como a importância 
de situar o profissional professor em um contexto social, compreendendo e valorizando suas 
experiências, como já tinha observado Santos (2018). A principal percepção é a de que, na visão 
dos futuros professores, as experiências práticas na formação inicial ainda são insuficientes e 
recobrem poucos elementos, tendo em vista a complexidade que caracteriza o trabalho docente.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Palavras-chave:  

 
Formação docente Experiência 
 

Saberes docentes 
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Área:  Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas  
Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 
Ciências Humanas 
XLinguística, Letras e Artes  

Título do Projeto:  
LINGUAGEM, SIGNIFICAÇÃO E HISTÓRIA DAS PALAVRAS NO CRÁTILO DE PLATÃO 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
LUANA CAMPOS LEAL RODRIGUES (BOLSISTA); FÁBIO DA SULV FORTES 
(ORIENTADOR) 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

 
Para além das interfaces entre língua e filosofia que só podem ser lidas à luz de uma 

epistemologia platônica, cujos contornos mais evidentes emergiriam senão na República 
(Benson, 2006; Scolnicov, 2006; Trabattoni, 2010; White, 2006), no que diz respeito a um 
projeto de investigação no âmbito da História das Ciências da Linguagem, no qual este se 
inscreve, há questões por vezes deixadas de lado no Crátilo que convêm serem iluminadas 
pelos linguistas, as quais poderíamos formular, de forma específica, nos seguintes pontos: 1) 
das reflexões representacionais que Platão leva a termo no diálogo (língua como espelho da 
natureza, physis vs. língua como produto de uma convenção, nómos), não decorre também uma 
preocupação geral de Platão com o fenômeno da significação linguística? 2) no campo das 
especulações etimológicas, que servem de campo de provas para as teses de Sócrates, 
Hermógenes e Crátilo, não seria possível aí vislumbrar também qualquer conhecimento que 
decorreria de uma consciência da história das palavras, suas mudanças e seus significados 
históricos? Tendo como corpus de análise, portanto, o Crátilo, de Platão, nossa meta é, através 
das lentes teóricas e metodológicas da Historiografia da Linguística (Swiggers, 2013, 2015; 
Koerner, 2014), propor uma investigação em torno desses dois eixos: a significação e a história 
das palavras, temas que, mantendo relações entre si, são fenômenos inescapáveis para a 
pesquisa que Platão empreende quanto à linguagem e a representação do real.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave:  
PLATÃO, TEKHNÉ DIALÉTICA 
      
 
 HISTÖRIA  
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Pretende-se mostrar, nesta apresentação, o jogo didático de tabuleiro (em fase final de 

elaboração), parte do projeto de pesquisa “Letras Clássicas na escola VI” da Faculdade de 

Letras da UFJF, que tem por objetivo difundir informações sobre os meses romanos para 

crianças de 07 a 12 anos, baseado nos “Fastos”, de Ovídio. A metodologia do jogo consiste 

em mover e rolar os dados, os quais fazem com que o jogador passe pelas casas do tabuleiro, 

que, por sua vez, possuem comandos diretos e indiretos para ganho ou perda de pontos. Além 

disso, para vencer o jogo, os jogadores devem ter o maior acúmulo de pontos, além de boa 

estratégia. Espera-se, com esse material, divulgar aspectos da cultura, literatura e língua 

romanas, além de estimular a interação e aprendizagem, desenvolvimento da leitura, escrita e 

oralidade. Por parte da bolsista envolvida, espera-se o desenvolvimento da compreensão da 

relação entre as dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão, visando à formação 

profissional mais crítica e engajada no exercício da docência.  



 
Área:  Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas  
Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 
Ciências Humanas 

 X Linguística, Letras e Artes  
Título do Projeto:  
 
 

As engrenagens da viagem na criação poética:  
 

estudos da performance autoral na coleção literária Amores Expressos 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
Prof. Dr. Humberto Fois-Braga (Orientador) 
 
Camila Barbosa Resende (Bolsista) 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Na contemporaneidade, o discurso do desaparecimento do autor convive com o da sua 
visibilidade performática, afinal, “assistimos hoje a um ‘retorno do autor’ [...] como personagem 
do espaço público midiático” (VIEGAS, 2007, p.15). E dentre as estratégias adotadas para se 
fazerem presentes, deparamo-nos com eles falando de seus “laboratórios literários”, dentre eles as 
suas “viagens inspiracionais”: são vários aqueles que colocam a viagem como condição anterior à 
sua criação. Como exemplo, o projeto Amores Expressos possibilitou que 17 escritores brasileiros 
passassem um mês em diferentes cidades do mundo, abastecendo um blog relatando suas viagens 
e, posteriormente, escrevendo um romance que contasse uma história de amor ambientada nesses 
locais visitados. Sendo assim, a problemática que norteia o estudo é: afinal, como esses escritores 
frequentaram as cidades onde se instalaram para desenvolver uma “garimpagem de experiência”? 
Em um primeiro momento, definiremos os conceitos norteadores da discussão (i.e. laboratório 
literário, viagens inspiracionais/viagem de escrita literária, garimpagem de experiência) e, na 
sequência, analisaremos os dezessete blogs Amores Expressos para percebermos como os 
escritores apresentam um relato que impõe um discurso que tenta conciliar os interesses pessoais 
com os profissionais ao longo de suas viagens. Sendo assim, concluiremos: i. que tais escritores 
constituem uma cotidianidade de observação e mapeamento que referencia a cidade a partir da 
flânerie e da construção de uma rede de contatos, levando seus relatos à auto e alter-análise, ou 
seja, eles refletem sobre si como estrangeiros ao mesmo tempo em que se aproximam de um 
discurso etnográfico; ii. estes escritores arquivam tais experiências em diversos suportes com 
diferentes graus de acessibilidade pública, ou seja, servem-se de cadernetas de anotações, vídeos e 
fotos, do próprio blog analisado e da construção de um acervo de objetos (souvenires) com o 
intuito de, posteriormente, transformar todo este “circuito de afetos” (SAFATLE, 2016), lastros e 
acervos (in)conscientes da viagem, em matéria-bruta para suas obras ficcionais. 
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Título do Projeto:  
 
 
As contribuições da cultura juvenil para um relaxamento social: a moda dos anos 1978-1980  
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Eliza Dias Möller (Bolsista) 
Elisabeth Murilho da Silva (orientadora) 
 
 
 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A presente pesquisa parte do pressuposto de que a moda é um fenômeno social, no sentido em que 

ela reflete 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 por estas demais fases da vida e, nesse sentido, a obrigatoriedade do corpo jovem, 

tem consequências importantes para a compreensão da sociedade contemporânea.   

Nessa etapa, pretende-se analisar as imagens e as matérias da coluna social “GENTE” com 

destaque para os jovens e as mulheres em todas as publicações da revista Veja do ano de 1980, a 

fim de investigar como esses personagens eram apontados na revista.  

Pensando no contexto dos anos 1980, no qual o país está num momento conturbado: a saída dos 

anos 1970, de um lado o espírito hippie e do outro uma ditadura militar que está no fim, momento 

de grandes tensões, nacionais e internacionais, epidemia da AIDS, a massiva entrada de jovens e 

mulheres no mercado de trabalho, agora passando a assumir também postos importantes são 

fatores que influenciam na moda e no comportamento. As influências da cultura juvenil se 

estendem para além desse grupo etário, traduzindo-se em atitudes e comportamentos valorizados 

nos grupos adultos, sendo “jovem”, “juventude” e “jovial” palavras-chave e elogios presentes na 

coluna social. 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 

 

 

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”. 
 



 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

RESUMO SEMIC 2018 - PROPP-UFJF 
 

Projeto: Escrita e desenho em cartas: algumas relações possíveis 

Coordenadora: Renata Oliveira Caetano 

Bolsistas: Clarissa Videira Rocha de Souza (VIC-2017/ BIC-2018); Ismael 
Honório da Silva (VIC-2017) Sérgio Octávio Izzo Marcolino (VIC-2018) 

Participante voluntária: Mariana Couto Miranda 

 

Resumo: Refletir sobre os mecanismos engendrados na elaboração e utilização 
do desenho, enquanto proposição artística autônoma, tem favorecido a escolha 
de objetos que potencializam outros percursos de estudos historiográficos na 
arte. Sendo assim, o Projeto de Iniciação Científica “Escrita e desenho em cartas: 
algumas relações possíveis”, parte da relação entre diferentes atos de traçar 
linhas sobre um suporte para explorar um potencial campo de pesquisa 
atravessado pela História da Arte, linguagens artísticas em documentos 
manuscritos, Epistolografia entre outros. Dessa forma, a primeira etapa do 
processo, foi realizada em pesquisa durante bolsa de doutorado sanduíche 
PDSE/ CAPES no ano de 2015, na coleção do holandês Fritz Lugt, que 
atualmente se encontra na Fondation Custodia, em Paris. Partimos então de um 
conjunto de grande de cartas com desenhos, de diferentes pessoas, períodos 
históricos e contextos, para trabalharmos com a percepção da materialidade 
ressignificada tentando compreender como o encontro poético entre o desenho 
e a escrita favorece o princípio de expansão do espectro de interpretação crítica 
para o caráter híbrido desses objetos. Levamos em consideração que, em sua 
dualidade, eles potencializam o gesto desenhado, criam ocorrências de outras 
ordens e desordens e, principalmente, rompem os limites da escrita e do 
desenho enquanto fixação de algum tipo de pensamento. Dessa forma, 
apresentaremos o processo de organização do material e o trabalho crítico da 
percepção de diferentes jogos gráficos, a partir da aproximação de distintos 
objetos. 
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RESUMO SEMIC 2018 - PROPP-UFJF 
 

Projeto: Residência artística na escola: um estudo de caso 

Coordenadora: Renata Oliveira Caetano 

Equipe: Profa. Ma. Bruna Tostes (Professora colaboradora- PMJF) 

Bolsistas: Mariana Monteiro de Pinho (VIC-2017/ BIC-2018) 

Participante voluntário: Rafael Costa 

 

Resumo: A ideia de “residência artística” vem ao longo de alguns anos se desenhando 
como um importante espaço de criação articulado à formação. Normalmente atreladas 
à instituições culturais e/ou museológicas, as residências artísticas se configuram 
principalmente como um espaço físico (casa, galeria, museu, etc. ) disponibilizado para 
atuação do/da artista durante um período de tempo; ou como uma vivência em um 
determinado contexto não artístico/ institucional (comunidades, espaços urbanos, etc). 
Em ambos os casos, a experiência vivida é transformada em mote para o processo de 
criação de obras, proposições ou ações artísticas. Mas, e quando o/a artista faz uma 
residência na escola? Há 8 anos o CAp. João XXIII/UFJF é sede do Projeto de Extensão 
Arte em Trânsito que, desde sua primeira edição, demonstra a importância de se 
expandir a formação no campo das Artes para além da sala de aula. Assim, vem ao 
longo dos anos buscando maneiras de expor, de forma não ilustrativa ou como mero 
enfeite do espaço escolar, as proposições artístico-pedagógicas desenvolvidas em 
aulas de artes visuais. Aliado a isso, a presença de artistas na escola, expondo na 
Galeria do Colégio ou criando intervenções artísticas especialmente para o espaço 
escolar. Dessa forma, nasceu a vontade investigativa de perceber as redes de 
interrelações que surgem quando temos um/uma artista convidado/a trabalhando no 
Colégio de Aplicação, criando de maneira colaborativa, obras ou ações artísticas, com 
estudantes de diferentes idades. Trata-se de algo que potencialmente vai gerar mais do 
que objetos. Mas o que pode surgir disso? Poderia o/a artista promover um outro 
encontro dos/das estudantes com o ensino de artes visuais? Quais seriam os impactos 
das vivências artísticas para esses/essas estudantes? Quais são as características dos 
encaminhamentos das proposições artísticas nessa parceria? Visamos apresentar, 
portanto, os levantamentos realizados até o presente momento, e, debater a partir de alguns 
apontamentos, questões importantes para um pensamento crítico da inserção do ensino de 
arte no espaço escolar.  
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Título do Projeto:  
 
 
INTERFACES INTERNAS E EXTERNAS NA AQUISIÇÃO E NO PROCESSAMENTO ADULTO 

DE L1 E L2: CONCORDÂNCIA E TÓPICO/FOCO NO PB  - TÓPICO 1: CONCORDÂNCIA 
ETAPA 3 

 
Autores:  
 
 

Mercedes Marcilese (ORIENTADORA); Lilian Silva Scher (BOLSISTA BIC/UFJF); Grace Kelly 
Dos Santos Candido (Colaboradora/ BOLSISTA PROBIC/FAPEMIG); Ana Célia Couto Dos 

Santos (Colaboradora/ BOLSISTA PROBIC/FAPEMIG) 
 
Resumo:  
 

Pesquisas desenvolvidas no âmbito da sociolinguística variacionista têm apontado padrões 
variáveis na realização da concordância nominal e verbal no português brasileiro. Na 
concordância nominal, dois padrões são identificados: (i) concordância morfologicamente 
redundante na qual todos os elementos relevantes (determinante, numeral, nome, adjetivo, 
etc.) exibem marcação plural (Ex. Os dois livros velhos); (ii) concordância não redundante, 
quando nem todos os elementos apresentam morfologia de plural (Ex. Os dois livro velho). 
Dentre os fatores tidos como relevantes para explicar a alternância de padrões no âmbito 
nominal se destaca o “princípio da saliência fônica” (LEMLE & NARO, 1976, 1977; SCHERRE, 
1988). Tal princípio estabelece que formas mais salientes, quando considerada a diferenciação 
do material fônico na oposição singular/plural do mesmo item, como em [o]v[u] [ɔ]v[us], são 
mais perceptíveis e, portanto, mais prováveis de serem marcadas no plural do que formas 
menos salientes como menin[u] menin[us]. Os estudos desenvolvidos até então se baseiam 
em dados naturalistas, sendo que muitas vezes o número reduzido de ocorrências não permite 
que uma análise mais detalhada seja conduzida. A presente pesquisa investiga o papel da 
saliência fônica na concordância nominal variável adotando os pressupostos da 
psicolinguística experimental. Elaboramos um experimento de produção com base em uma 
tarefa interativa de identificação de imagens, cujo objetivo era eliciar de modo controlado a 
produção de sintagmas plurais por falantes adultos, manipulando as seguintes variáveis: 
número de sílabas do nome (dissílabos/trissílabos) e padrão de acentuação (nomes 
oxítonos/paroxítonos) Ex. maçã-picolé/gato-estrela. A análise dos resultados sugere diferenças 
em função do padrão de acentuação e do número de sílabas em nomes tradicionalmente tidos 
como menos salientes. Vale ressaltar a alta produtividade do experimento para a coleta de 
dados, visto que foram registrados 151 sintagmas plurais com um número relativamente 
pequeno de participantes. Uma versão modificada da tarefa original – que busca resolver 
alguns dos problemas detectados – foi elaborada e será aplicada de modo a ampliar a amostra 
inicial. 
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Título do Projeto:  
 
 
A LITERATURA NO COURRIER DU BRÉSIL (1854-1862): CULTURA, IMPRENSA E 
IMIGRAÇÃO FRANCESA NO SÉCULO XIX BRASILEIRO 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
>YURI CERQUEIRA DOS ANJOS (ORIENTADOR);  
>LOUISE SALLES SCHAEFFER (VOLUNTARIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA);  
>BRUNA DE MELO DOS SANTOS ESTEVES (VOLUNTARIO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA); 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
O objetivo principal do presente projeto foi o de se debruçar sobre a importância do corpus literário no 
Courrier du Brésil – jornal francófono produzido no Rio de Janeiro entre 1854 e 1862. A hipótese de uma 
inscrição profunda e imbricada da literatura no programa editorial desse que foi principal jornal francófono 
carioca dos anos 1850-1860 fundamenta-se tanto na observação do contexto midiático geral (francófono e 
brasileiro), quanto numa observação panorâmica do corpus, porém necessitava de maior 
aprofundamento. De tal maneira, , o presente projeto buscou não só melhor compreender as práticas e 
representações acerca da literatura no seio do Courrier du Brésil, mas também estudar de maneira global 
esse importante vetor da circulação dessa cultura tão marcadamente influente no cenário brasileiro da 
época.  

O presente projeto se inscreve, portanto, dentro dos campos do estudo literário da imprensa e da 
investigação histórico-cultural sobre imprensa em língua estrangeira no Brasil. Pretendemos, a partir de 
um corpus específico – os 328 exemplares do Courrier du Brésil publicados entre 1854 e 1862 – e de um 
problema central – compreender o projeto editorial desse jornal –, sistematizar e fazer emergir novos 
conhecimentos acerca das práticas literárias, discursivas e jornalísticas empreendidas na mídia 
francófona brasileira do oitocentos. 

Como resultado concreto do projeto, as alunas apresentaram pesquisas pontuais envolvendo dois temas 
fundamentais. O primeiro, trata de um balanço da atuação de Adolphe Hubert (editor chefe) no seio do 
jornal e de sua repercussão em outros jornais. O segundo trabalho apresenta um panorama de como as 
inter-conexões culturais franco-brasileiras se refletem nas mais diversas rubricas do jornal (anúncios, 
crônicas, editoriais etc) 
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Área: Linguística, Letras e Artes 
 
Título do Projeto:  
 
Das Minas às Gerais: As principais exposições de filmes de artistas e derivações videoarte em 
Minas Gerais (décadas de 1970 e 80) 
 
 
 
 
 
Autores:   
 
Patrícia Ferreira Moreno Christofoletti; 
Carolina Rodrigues Mendonça Martins. 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O presente projeto dá continuidade à proposta iniciada em 2015, ainda no programa 
PROVOQUE, quando mapeamos os primórdios da produção de filme de artista e videoarte em 
Minas Gerais. 
 
No início da década 70 no Brasil, duas modalidades de manifestação artística – o chamado filme 
de artista e a videoarte, que tiveram como principais propostas à ruptura com os suportes e com 
espaços tradicionais de exibição da obra de arte, como as galerias e museus, bem como a 
integração da ideia de registro da operação artística “em tempo real”. 
 
Os artistas plásticos desse período começam a se apropriar dessa tecnologia para pensar nas 
possibilidades de ter um espectador/participador. Assim, no universo da arte e, em especial, da 
arte contemporânea, percebemos que relações obra/público transitam com muito mais liberdade, o 
que explica as mais diversas formas e abordagens dessa relação nos chamados filmes de artista. 
Desta forma, apesar de ser uma expressão artística praticada desde o início do século passado, o 
filme de artista, mesmo que pouco pesquisado e compreendido, mostra-se uma alternativa 
interessante para a interpretação das expressões artísticas em meados das décadas de 1970. 
 
Visto a importância histórica desse momento, fica clara a importância de uma pesquisa 
aprofundada sobre o tema, principalmente pelo fato de que há um amplo mapeamento e um vasto 
número de análises e publicações sobre as produções pioneiras de filme de artista e videoarte 
realizadas no eixo Rio-São Paulo, entretanto quando buscamos referências sobre o mesmo tipo de 
produção em Minas Gerais a encontramos em proporções bastante inferiores e ainda sem 
sistematização. 
 
Além disso descobrimos o pioneirismo dos salões mineiros, sobretudo o de Belo Horizonte, no 
que se refere à exposição e premiação de obras de imagem em movimento. Dessa forma, torna-se 
necessário prosseguir com a pesquisa sobre essas produções, bem como investigar a forma como 
forma expostas, levando em consideração agora o pioneirismo dos artistas mineiros acerca desses 
pensamentos de ruptura e descobrir suas inserções no âmbito nacional e internacional. 
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Título do Projeto:  
 
Teoria dos Cineastas: contribuição para o desenvolvimento de uma metodologia pelo estudo do caso 
Krzysztof Kieslowski 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Thaís Milena Adão (bolsista); Erika Savernini (orientadora); Ariel Ariel Cristian Andrade 
Rezende (colaborador) 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O objetivo principal da pesquisa foi a discussão da Teoria dos Cineastas como metodologia de 
pesquisa que toma os filmes e as reflexões dos realizadores como fontes para a elaboração de um 
modelo teórico sobre o cinema. O pensamento sobre cinema e o processo criativo do cineasta 
polonês Krzysztof Kieslowski constituíram nosso objeto de análise. 
Desde sua invenção no final do século XIX, o cinema gerou reflexões teóricas de pensadores de 
diversos campos de conhecimentos, mas também de realizadores (que propunham modelos 
teóricos num momento de retroalimentação entre a reflexão e o processo de criação). No entanto, 
a tradição da teoria do cinema privilegia os modelos teóricos aos próprios filmes. Por isso, Graça, 
Baggio e Penafria (2015) propõem que a Teoria dos Cineastas, como metodologia de pesquisa, 
representa uma mudança de paradigma. Essa metodologia toma como fontes os próprios filmes do 
realizador em questão, mas também seus textos reflexivos e documentos sem tratamento crítico 
(entrevistas, manifestos, documentários sobre suas concepções sobre o cinema, o ato criador, 
etc.), com o objetivo de sistematização de um pensamento teórico sobre o cinema (não a análise 
estilística, não a interpretação do filme). A definição do realizador a ser estudado também faz 
parte da metodologia da Teoria dos Cineastas. A obra de Kieslowski apresenta características 
relevantes para o estudo, tais como: amplitude (são 41 filmes como diretor, sendo a maioria 
também roteirizado por ele), diversidade (produziu documentários e filmes ficcionais, em curta, 
média e longa-metragem, para o cinema e para a televisão), acessibilidade (a maioria de seus 
filmes estão disponíveis em DVD ou Blu-Ray com legendas em português ou inglês), celebridade 
(por ser considerados um dos grandes diretores do cinema, há uma quantidade bastante expressiva 
de entrevistas, depoimentos, documentários com ele – constituindo o material empírico da 
pesquisa aqui apresentada), autoria (além de co-roteirizar a maioria dos filmes que dirige, o estilo 
de Kieslowski se impõe em toda sua filmografia pelo sistema de produção independente, pela 
escolha de equipe recorrente, pela reflexão sobre o próprio trabalho como reflexo de sua visão de 
mundo). A pesquisa teve como resultado final um artigo com a sistematização do pensamento 
(teórico sobre o cinema) expresso por Kieslowski em suas falas, entrevistas, depoimentos e na sua 
atuação como diretor. 
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Título do Projeto: 
 
GÊNEROS, TIPOLOGIAS TEXTUAIS E ANÁLISE LINGUÍSTICA: CONSTITUIÇÃO DE 
RECURSOS DIDÁTICOS PARA O TRABALHO CONTEXTUALIZADO DOS 
CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS EM UMA ABORDAGEM ORIENTADA PELOS 
GÊNEROS TEXTUAIS 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)): 
 
LETÍCIA MACHADO MIRANDA (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); POLYANA 
NAYANE LÁIER (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); BÁRBARA DIAS SANTOS 
(INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); NATALIA SATHLER SIGILIANO 
(ORIENTADOR) 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 
 
O objetivo do projeto Gêneros, Tipologias Textuais e Análise Linguística é o de constituir recursos 
didáticos disponíveis online para professores de língua portuguesa, os quais permitam a seleção, por parte 
desses docentes, tanto dos gêneros textuais em que se manifestam, de maneira mais emblemática, uma 
dada estrutura linguística, quanto do inverso, ou seja, das estruturas linguísticas mais relevantes para um 
dado gênero textual. Nesse contexto, o projeto busca propor uma correlação entre os gêneros textuais e os 
conhecimentos linguísticos mais frequentemente mobilizados para usa produção e compreensão. Busca-se 
estabelecer essa correlação através da anotação das propriedades sintáticas e semânticas de textos na 
plataforma da FrameNet Brasil, através da ferramenta FrameNet Brasil WebTool. Para tanto, no período 
do projeto objeto deste resumo, duas atividades principais foram desenvolvidas: 
1. Constituição do corpus para anotação: foram selecionados 25 gêneros textuais, 5 de cada tipologia, para 
compor o corpus piloto de anotação. Os critérios de seleção foram a prototipicidade do texto, em relação 
ao gênero que ele representa, e o fato de ele ter sido encontrado em um suporte original e confiável. 
2. Anotação dos textos coletados para as Unidades Lexicais Verbais: foram anotados todos os verbos 
constantes dos 25 gêneros textuais coletados. 
Os resultados iniciais apontam para a necessidade de reformulação do sistema de consultas da FrameNet 
Brasil para possibilitar a extração das propriedades sintático-semânticas de cada gênero. 
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Trabalho, êxito e profissionalização na arte contemporânea. Uma perspectiva 

histórica e comparativa. 

Investigações recentes apontam que o êxito profissional entre os artistas contemporâneos, seja 

no Brasil ou em âmbito global,vem ocorrendo de forma parcial ou  precária. As análises tomam 

por base uma definição de êxito estabelecida no contexto da arte moderna, fundamentada num 

processo de reconhecimento simultâneo  pelos pares (os outros artistas), pelas as instituições 

específicas (museus, crítica de arte, publicações, etc)  e pelo mercado de arte (galerias, 

colecionadores, leilões, etc). Com base nessas premissas, levantamos algumas questões, que 

vamos tentar responder respaldados em uma investigação histórica e sociológica: Em que 

consiste o êxito na arte contemporânea? Existem diferenças entre o êxito na arte moderna e na 

arte contemporânea? Quais são as instâncias responsáveis pela institucionalização do êxito? 

Qual o padrão de êxito corrente entre os artistas estabelecidos no circuito global? Qual o padrão 

de êxito no circuito artístico brasileiro? O que os jovens artista brasileiros entendem por êxito?O 

que os artistas estão buscando ao ingressar no mundo da arte?  

Para cumprir esta finalidade a nossa pesquisa vai  se desdobrar em torno das seguintes etapas: 1) 

pesquisa sobre a organização do campo da arte moderna internacional (1920-1970), com 

enfoque na trajetória profissional dos artistas consagrados e no padrão de êxito vigente; 2) 

abordagem sobre a organização e dinâmica do circuito global da arte contemporânea (1980-

2017) , com ênfase na trajetória e padrão de êxito dos artistas consagrados; 3) investigação 

sobre o campo da arte moderna no Brasil (1930-1970), sob a perspectiva do êxito e da trajetória 

dos artistas; 4) investigação sobre a organização do circuito da arte contemporânea no Brasil, 

com pesquisa de campo sobre a trajetória dos artistas, suas utopias e concepções de êxito 

correntes.    

Larissa Noriega 

Resumo 

Maria Martins: como exemplo de trajetória e êxito das mulheres artistas na Arte 

Moderna. 

A partir do século XX começa a se consolidar um novo discurso sobre o papel da 

mulher na sociedade e no campo das artes. A figura da mulher como produtora de arte, e 

não como coadjuvante, vai se consolidando com o decorrer dos anos. Este segmento da 

pesquisa comparativa sobre o êxito e a profissionalização na arte contemporânea e na 

arte moderna, em âmbito local e mundial, selecionou a escultora brasileira Maria 

Martins como estudo de caso. 

Martins (1894-1973), foi escritora, desenhista, escultora, gravadora. Casada com um 

diplomata brasileiro Carlos Martins, que foi embaixador do Brasil na França e nos 

Estados Unidos. Começou a trabalhar com escultura em 1926,na Europa. Em 1939 

mudou-se para Washington, iniciando a sua trajetória profissional em 1941, quando 

realizou sua primeira exposição individual na Corcoran Art Gallery, em Nova York. 

Integrando-se ao núcleo surrealista de André Breton, que durante a Segunda Guerra 

Mundial residia em Nova York, realizou uma obra que alcançou reconhecimento tanto 

no Brasil (premiada no Bienal de São Paulo), quanto no exterior. Teve uma carreira bem 

sucedida num momento em que as mulheres artistas ainda enfrentavam muitas barreiras 

para se inserir no meio artístico e no mercado. Em 1949 retorna ao Brasil, continuando a 

desenvolver a sua obra. Além disso, participou ativamente  organização da I Bienal de 



São Paulo de 1951 e da formação do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 

Durante os anos 1950 também foi articulista do jornal Correio da Manhã. Temos um 

exemplo de êxito singular, em que o artista combina o desenvolvimento da produção 

com o papel de agente da institucionalização e difusão de um campo da moderna no 

Brasil.  

Giovanna Guisard 

O projeto de pesquisa “Trabalho, êxito e profissionalização na arte contemporânea. 

Uma perspectiva histórica e comparativa.” investigou os dispositivos, instâncias de 

consagração, formas e padrões de êxito e legitimação dos artistas contemporâneos, a 

partir de um estudo comparativo tempo-espacial, entre arte moderna e contemporânea, 

brasileira e internacional.  

Entre os anos 1970 e 1980 há uma efervescência da arte contemporânea de forma 

global, a partir de investimentos privados. Nesse mesmo contexto, o Brasil apesar de 

viver um momento de repressão com a ditadura militar, não diminui quantitativa e 

qualitativamente sua produção artística. Os anos 80, de forma geral, foram marcados 

pelo avanço neoliberal e uma radicalização do mercado de arte em detrimento de 

políticas estatais de incentivo nas artes. Assim, os colecionadores e as relações públicas 

se projetam mais que a crítica e a especulação mais que as obras de arte. A geração 80 

no Brasil, no contexto de assimilação da arte e suas instâncias pelo mercado e do fim de 

um Estado repressivo e ditatorial perde sua potência política adquirida nos anos 1960/70 

e passa a ser amplamente consumida pelo mercado nacional e internacional, tornando-se 

relevante em leilões internacionais, ao lado de artistas ingleses e americanos 

consagrados. 

 



 
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:  
 
 Todos os nomes – onomástica, identidade e presença na canção popular brasileira 
 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Coordenador: Prof. Dr. Alexandre Graça Faria 

Bolsistas: Luis Dadalti e Priscila Fraga 
 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Trata-se de uma pesquisa sobre a onomástica na canção popular sustenta-se na dupla hipótese de 
que a) há, na análise da canção, menor possibilidade de se evitar a evidência dos efeitos de 
presença, pois o pesquisador será levado a incluir tanto os elementos da composição musical da 
obra, como melodia, ritmo e harmonia, quanto aspectos relacionados à performance e à execução, 
como arranjo, voz e expressão corporal do cantor (em registros de vídeo); b) a presença do nome 
próprio na construção das subjetividades dos poemas incorre em diversos tipos de deslocamento 
nos eixos da produção e da recepção, que merecem ser detidamente avaliados e definidos. Quanto 
à produção e à recepção, inicialmente, vislumbram-se algumas possibilidades do deslocamento 
deslocamento referido, tais como: b1) a de o nome próprio estabelecer uma referencialidade com 
personagem real, citado na canção; b2) o nome constituir-se por elemento fonético ou 
morfológico estilisticamente coerente com o tema da canção; b3) o nome tornar-se objeto de jogo 
intertextual ou de citação em outras canções do repertório levantado; e, finalmente, b4) o nome se 
motivador da nomeação de sujeitos civis, inspirada pela canção do repertório.  
 
Essas hipóteses e seus desdobramentos serão testados através desse trabalho de pesquisa. Mas fica 
desde já demarcada a sugestão teórica de que haveria na propriedade substantiva do nome próprio 
um evidente mecanismo presentificador, dêitico, que produz uma identidade espacial ou de 
superfície, capaz de relativizar o processo ontológico de seus significados, embora este 
significado também não deva ser desprezado. Esse mecanismo nos leva a recolocar a noção de 
identidade na contemporaneidade, pensando possibilidades de compreensão fragmentária e 
complementar do sujeito no que Stuart Hal identifica como uma “celebração móvel” (HALL, 
1999, p. 12) da subjetividade. Essa posição permite que a noção de contemporaneidade seja 
alargada, numa perspectiva de contemporâneo como a elaborada por Agamben (2012), ou de 
presente amplo, por Gumbrecht (2015) . 
 
Nesta primeira fase o trabalho consistiu em inventariar e catalogar o mais exaustivamente possível 
o repertório de canções brasileiras que possuem nomes próprios de pessoas, a fim de levantar 
hipóteses sobre as funções, no plano estético e identitário, de tal recurso, através da construção de 
um suporte digital (blog) que funcione como acesso hipertextual ao repertório. 
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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:  
 
 Modos da Margem – desdobramentos políticos e literários no Brasil atual 
 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Coordenador: Prof. Dr. Alexandre Graça Faria 

Bolsista: João Victor Gama 
 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O presente 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. 

O interesse pela questão deriva das conclusões parciais obtidas no projeto de pesquisa, Os modos 
da margem – mapeamento de representações da marginalidade na cultura brasileira 
contemporânea, orientado pelo proponente na UFJF, nos níveis de graduação (IC), mestrado e 
doutorado e da publicação do livro Modos da margem – figurações da marginalidade na literatura 
brasileira (Aeroplano, 2015), pelo proponente em coautoria com os professores João Camillo Penna 
(UFRJ) e Paulo Roberto Tonani do Patrocínio (UFRJ). Entende-se que atual conjuntura política, 
após o golpe que destituiu governo legitimamente eleito e que vinha implementando ações de 
inclusão e visibilidade para a cultura periférica no Brasil, pode levar a desdobramentos ameaçadores 
para o caráter afirmativo no processo de ampliação e construção de identidade que vinha sendo 
conquistado.. 

As indagações obtidas durante a pesquisa quanto à natureza dessa produção literária vinculada às 
periferias dos centros urbanos brasileiros desdobram-se na observação de que a noção de margem 
ou de marginalidade é insuficiente para caracterizá-la, tendo em vista motivos tanto de ordem 
estética quanto de natureza social. No atual estágio das investigações, interessa-nos observar 
desdobramentos da escrita periférica em face do atual cenário político, social e econômico. Nesse 
sentido optou-se por um trabalho sobre o RAP Nacional feito atualmente e suas relações com o 
mercado e a política. 
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Título do Projeto:  
 
A	PRESENÇA	E	O	PAPEL	DA	MÚSICA	NOS	CULTOS	DA	IGREJA	UNIVERSAL	DO	REINO	DE	DEUS 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
 
Marcelo	Henrique	da	Silva	Fernandes	(bolsista)	
Marta	Cardoso	Castello	Branco	Garzon	(orientador) 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
 
 
Em	detrimento	da	significativa	presença	da	música	na	Igreja	Protestante	e	do	valor	central	da	
mesma	em	celebrações	e	cultos	religiosos,	observa-se	na	atualidade,	especialmente	no	contexto	
das	igrejas	designadas	‘neopentecostais’,	uma	presença	musical	irrefletida,	cujas	funções	
parecem,	no	entanto,	serem	igualmente	centrais	ao	culto	religioso.	Um	exemplo	tipicamente	
brasileiro	é	a	IURD,	a	Igreja	Universal	do	Reino	de	Deus,	cuja	música	segue	não	descrita	em	seus	
parâmetros	específicos	–	tais	como	melodias,	harmonias	e	padrões	ritmicos,	ainda	que	a	mesma	
seja	utilizada	como	elemento	fundamental	ao	culto.	O	presente	artigo	investiga	o	lugar	da	
música	em	tal	contexto,	a	contradição	entre	o	investimento	relacionado	à	sua	difusão	e	o	estudo	
próprio	a	seus	parâmetros,	assim	como	suas	consequências. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave:  

Música, Neopentecostalismo, Igreja Universal do Reino de Deus 

 
 



 
 
 

XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



Área: ! Ciências Exatas e da Terra 
! Ciências Biológica
! Engenharia e Ciência da Computação
! Ciência da Saúde
! Ciências Sociais Aplicada
! Ciências Humana
! Linguística, Letras e Arte

Título do Projeto:  

AS PUBLICAÇÕES AUTORAIS INDEPENDENTES E O LEGADO DAS POÉTICAS VISUAIS PRÉ-DIGITAIS E 
DIGITAIS NO BRASIL. 

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

Orientador: Prof. Dr. Luís Cláudio Costa Fajardo 

Bolsista: Martina Barbosa Fantini 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

Nas últimas décadas um movimento em torno da elaboração e consumo de publicações 
independentes tem chamado a atenção. Tal fato é percebido através do aumento de eventos 
relacionados com o assunto, como a "Feira Plana" em São Paulo e o surgimento de editoras 
independentes voltadas para este tipo de publicação. Inspirados na cultura do "faça você mesmo" 
e do resgate das técnicas manuais tradicionais, muitos designers e artistas são atraídos por esse 
tipo de publicação na tentativa de expressar e divulgar seu trabalho, pois estas são publicações 
que possibilitam a liberdade criativa e a experimentação de variadas técnicas e suportes, além 
disso, são publicações muito democráticas, uma vez que são acessíveis para se produzir e 
acessíveis para se consumir.  

No Brasil, o interesse pelas editoras independentes recupera um momento semelhante na 
cena cultural ocorrido a partir da década de 1950 quando a Poesia Concreta, seguida pelos 
movimentos poéticos que vieram a seguir, apresentou como parte de sua produção várias 
publicações inéditas, em sua maioria, revistas e livros editados de forma independente e impressos 
através de técnicas artesanais. Livros como Caixa Preta (1974) de Julio Plaza (1938-2003) e a 
revista Código (1974-1990) editada por Erthos Albino de Souza (1932-2000) exibem nas páginas, 
uma criação gráfica inovadora diante dos fundamentos do design editorial tradicional.  

Diante dos dados levantados com o projeto de Iniciação Científica surgiu a oportunidade 
de desenvolver como complemento da pesquisa, o projeto gráfico editorial de um zine artístico 
intitulado “Inês e o Pássaro”. O Zine foi realizado e apresentado como Trabalho de Conclusão de 
Curso para o Bacharelado em Design no primeiro semestre de 2018. 

X
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Título do Projeto:

NÚCLEO DE PERFORMANCE EM MÚSICA CONTEMPORÂNEA DA UFJF

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

SARA ROSA RAMOS FRAGA (PIBIC); LUIZ EDUARDO CASTELOES PEREIRA DA 
SILVA (ORIENTADOR); 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

PRÁTICAS PREPARATÓRIAS DE CANTO POPULAR BASEADAS NA
COMPOSIÇÃO CONTEMPORÂNEA

Esse é um dos projetos do COMUS (Grupo de pesquisa em composição musical da
UFJF). Tem por objetivo resgatar um repertório de música popular brasileira das décadas de 1960 
a 1980, criando arranjos contemporâneos improvisados. A preparação para improvisar sobre as 
canções selecionadas parte de duas etapas metodológicas principais: 1. determinar o objetivo de 
cada música, levando em consideração a letra e o contexto da narrativa, 2. escolher em cima disso 
os melhores mecanismos vocais que vão expressar a veracidade de cada palavra, com intuito de 
que elas pareçam vivas ao ouvinte. Deste eixo metodológico, emergem várias práticas 
preparatórias, tais como fazer aquecimentos vocais de acordo com a proposta escolhida, ou para 
testar alternativas. Depois dessas etapas deve-se gravar, ouvir e analisar, possibilitando novas 
ideias. Repete-se o processo quantas vezes forem necessárias para obtenção de um resultado 
estético satisfatório.

A expressão vocal é fundamental, e para que ela aconteça é necessário que dentro da escolha dos 
melhores mecanismos vocais a se usar, sejam feitos alguns exercícios como: cantar a música na 
versão original para criar intimidade com ela, depois cantar muito lento, muito rápido, cantar com 
muito vibrato e depois sem ele, cantar em dinâmica piano, cantar só com as vogais e depois só 
com as consoantes, solfejar o ritmo e improvisar cada palavra. Depois de construir um arsenal de 
criações em coerência com a realidade da música, o compositor-intérprete estará pronto para uma 
performance e/ou gravação. 

É importante salientar que o discernimento para cada música em sua expressividade é sobretudo, 
um estudo sério e de potencial cunho acadêmico, sendo inegável, inclusive, que o entendimento 
sobre o valor de cada palavra é primordial para um trabalho musicalmente consciente. A liberdade
na interpretação deve ser cuidadosa, partindo do pressuposto de que a música em sua origem já 
tem um compositor. Como intérprete, tornar-se inteiro emocionalmente para que a proposta seja 
cumprida é algo valioso, já que ele se colocará num lugar à disposição do ouvinte, desvendando, 
ou tornando à existência o que está por trás de cada música. 
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Título do Projeto:  
 
 
Evolução da produção de compostos na língua de sinais brasileira 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
Delmir Rildo Alves (Voluntário de Iniciação Científica); Miriam Aparecida Pires (Voluntária de 
Iniciação Científica); Aline Garcia Rodero-Takahira (Orientadora) 
 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

Composição é um fenômeno muito produtivo nas línguas de sinais (Cf. KLIMA; 
BELLUGI, 1979; LIDDELL; JOHNSON, 1986; MEIR et al, 2010 – ASL e língua de sinais 
beduína Al-Sayyid (ABSL); FELIPE, 2006; FIGUEIREDO SILVA; SELL, 2009 – libras, entre 
outros). Estudos pioneiros na ASL identificaram compostos formados sequencialmente que se 
caracterizam por regras de redução fonológica e assimilação nos constituintes dos compostos. 
Meir et al (2010) discute que em línguas de sinais jovens, como a ABSL, composição é um dos 
primeiros fenômenos morfológicos a ocorrer. Além disso, os autores mostram que é comum que 
um composto tenha origem apresentando uma formação com um número maior de sinais (três ou 
quatro) de ordem não fixa e, ao passar do tempo, tal composto começa a ser realizado com três ou 
dois sinais mais fixos, podendo chegar à realização de um único sinal.  

A hipótese inicial desta pesquisa é que muitos dos compostos da libras se desenvolveram a 
partir de sequências maiores, que podiam ser descrições ou sequências que nomeiam objetos. Ao 
longo do tempo essas sequências vão tomando características fonológicas mais intrínsecas à 
língua, de forma que se tornam compostos com dois sinais ou se tornam, ainda, um único sinal. 

A investigação desse tema será primordial para detalharmos as características fonológicas 
em compostos e para mapearmos o desenvolvimento dos compostos na língua de sinais brasileira. 
Os objetivos deste projeto são: i) investigar a evolução dos compostos na libras, principalmente 
daqueles realizados com três ou mais sinais; e, ii) avaliar o tipo de redução ou corte morfológico 
que eles sofreram. Utilizamos como corpus para nossa análise dados presentes no livro 
“Linguagem das Mãos” publicado em 1969 em contraste com os dados da sua versão atualizada e 
adaptada “Língua das Mãos” (2017), bem como versões de Capovilla, Raphael e Maurício (2012) 
e Capovilla et al (2017). 

Essa pesquisa trará avanços nos estudos linguísticos da libras no que concerne à descrição 
dos compostos e das peças morfológicas envolvidas na composição, bem como dos efeitos 
morfofonológicos envolvidos na formação e no desenvolvimento de compostos da libras. 
 

Palavras-chave:  
 
Compostos      Redução Vocabular 
 
     Libras 
     

XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 

Área:  Ciências Exatas e da Terra  
Ciências Biológicas  
Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências Humanas 
xLinguística, Letras e Artes 

 
Título do Projeto:  
 
LINGUÍSTICA E TRADUÇÃO: PROCESSOS DE INTERSUBJETIVIDADE EM 
CONSTRUÇÕES COMPLETIVAS 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Profª Drª Sandra Aparecida Faria de Almeida 
Tatiana Mageste Pacheco 
Linecker Mauler 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Calcado na perspectiva da Linguística Cognitiva(FAUCONNIER &SWEETSER, 1996; TALMY, 
1996; LANGACKER, 1987) e a partir de uma abordagem construcional (GOLDBERG, 1995, 
2006), considerando ainda as contribuições da Gramática Cognitiva (LANGACKER, 1987, 1990, 
1991, 2008),este estudo buscou salientar o contraste entre as construções do tipo[SN VDRep [Ø 
S]] e [SN VDRep[that S]],e suas traduções. A pesquisa se apoiou ainda nos pressupostos da 
Gramática das Construções (GOLDBERG, 1995, 2006), que discute os princípios da organização 
linguística em um pareamento entre forma e significado (ou função). Dentre esses princípios, 
abordamos o Princípio da Não-Sinonímia, segundo o qual “se duas construções são sintaticamente 
distintas, tais construções devem ser também distintas semântica ou pragmaticamente” 
(GOLDBERG, 1995, p.67). O corolário A desse princípio prevê que “se duas construções são 
sintaticamente distintas e semanticamente sinônimas elas não podem ser pragmaticamente 
sinônimas” (p.67). O estudo é um desdobramento da pesquisa implementada por Almeida (2010, 
2012) sobre as construções completivas da língua inglesa. A partir de um levantamento de dados 
juntos aos corpora paralelos bilingues CorTrad e Compara, disponíveis em www.linguateca.pt, 
buscou-se analisar a ocorrência desses dois tipos de construção nesses corpora. A pesquisa é de 
natureza quantitativo-qualitativa e se deteve no número de ocorrências válidas das duas 
construções, buscando mapear o comportamento discursivo pragmático dessas construções em 
contexto de uso. Os resultados quantitativos vão ao encontro das discussões encontradas na 
literatura sobre o papel discursivo pragmático das construções de discurso reportado (ROCHA, 
2004; WIERZBICKA, 1988), na medida em que o falante ora mantém a orientação argumentativa 
(VERHAGEN, 2005), se alinhando com a mesma (construção [SN VDRep [Ø S]]), ou se apoia na 
orientação argumentativa de outrem, imprimindo maior força argumentativa ao enunciado, ou 
mesmo apresenta orientação argumentativa divergente da que se encontra disponível na interação 
(construção [SN VDRep[that S]]).Esses resultados parcialmente corroboram as pesquisas 
anteriores sobre as construções completivas (ALMEIDA, 2010; ALMEIDA & FERRARI, 2012) 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Qual é o papel das múltiplas linguagens na participação social do mundo contemporâneo? Como 
os eventos de letramento escolar se voltam para uma formação cidadã? De que maneira 
professores em formação podem refletir e engajar-se em uma educação voltada aos Direitos 
Humanos ? Essas são algumas questões investigadas no projeto de iniciação científica intitulado 
“(Multi)Letramentos e Interação Social: Linguagem, Gênero(s) e Sexualidade(s)”, desenvolvido 
no grupo de pesquisa Interação, Sociedade e Educação (CNPq/UFJF). As atuais políticas 
educacionais brasileiras (PNEDH, 2007; PNDH, 2010;  DCG, 2013) solicitam o trabalho com a 
temática dos Direitos Humanos na formação inicial e continuada de professores e nos ambientes 
acadêmicos. Já os PCN (1998) solicitam, em seus temas transversais, que o trabalho com a 
diversidade, em especial com a temática de gênero e sexualidade, deva ser feito no Ensino Básico. 
Dessa maneira, a pesquisa aqui apresentada se debruçou na análise de cartazes multimodais 
produzidos por professores em formação inicial com a temática de gênero e sexualidade. Os 
cartazes foram apresentados como a atividade final de uma disciplina oferecida aos licenciandos 
do curso de Letras/UFJF. A proposta era compreender de que forma eles utilizaram recursos 
multimodais para reflexão acerca da temática debatida em sala de aula e para a integração das 
produções acadêmicas com a comunidade que circula na universidade, uma vez que os trabalhos 
foram expostos nos corredores da faculdade de educação. Assim, pudemos refletir sobre como o 
contato com eventos de letramento na formação são importantes para promover professores 
engajados em um compromisso ético e político. Além disso, foi possível observar como a 
multimodalidade nesses eventos de letramento possibilita uma forma de participação social 
possível de ser desenvolvida na escola de educação básica. 
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