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XIII JORNADA DE LINGUÍSTICA EFILOLOGIA DA LÍNGUA PORTUGUESA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL 
	  

 

PROGRAMAÇÃO, 5 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

7h – 8h – CREDENCIAMENTO  
 
8h – 10h – MESA-REDONDA: LINGUÍSTICA APLICADA 
 

LEITURAS CONTEMPORÂNEAS:  
UM OLHAR PARA AS LINGUAGENS E MODOS DE CONSTRUÇÃO DE SENTIDO 

 
1 – Translinguagem como prática transgressiva nos estudos da linguagem – Ruberval 
Franco Maciel (UEMS) – presidente da mesa 
 
2 – Multiletramentos críticos e construção de sentidos nas aulas de Língua Portuguesa – 
Vanderlis Legramante Barbosa (SED/SEMED) 
 
3 – Clampeando o cordão: a maternidade como um espaço multissemiótico na 
(des)construção de sentidos – Dalmo Alves Barbosa (UEMS) 
 
4 – Produção de sentido e uso social da língua – uma reflexão sobre a questão da surdez 
na escola – Nelson Dias (UFMS) 
 
5 – Nicho literário nerd – Arnaldo Pinheiro Mont’Alvão Júnior (IFMS) 

 
10h – 12h – SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 
 

SESSÃO 1: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1 – “A droga da obediência” e as orações subordinadas adverbiais: articulações e senti-
dos nas relações textuais – Vanessa Cristina Alves da Silva (UEMS) 
 
2 – Observações sobre as expressões idiomáticas na literatura: o caso de “Incidente em 
Antares”, de Erico Veríssimo – Dagmar Vieira Nogueira Silva (UEMS) 
 
3 – Dicionário: da construção de sentidos ao enriquecimento do vocabulário – Elesandra 
Rodrigues Dias Ferraz (UEMS) 
 
4 – Neologismos em periódicos de humor publicados entre 1887 e 1909 – Alexandre Luís 
Gonzaga (UEMS) 
 
5 – Correlação: um processo sintático em Rocha Lima, principalmente – Miguél Eugenio 
Almeida (UEMS) 
6 – Operadores argumentativos na EJA: a escrita como norte para aprendizagem de língua 
portuguesa – Helga Ticiana de Barros Maciel (UEMS) e Adriana Lúcia de Escobar Chaves de 
Barros (UEMS) 

7 – Revisitando a aquisição da linguagem com base nas teorias empiristas e racionalistas 
– Aline Ferreira Oliveira Araujo (UEMS) e Elza Sabino da Silva Bueno (UEMS) 
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SESSÃO 2: SALA DE AULA 

 
1 – A influência da linguagem da internet e o uso dos celulares na produção escrita de 
alunos de 3º ano de Ensino Médio – Jonathan Gonçalves dos Santos (UEMS), Letícia Maria 
de Jesus Monteiro (UEMS) e Susylene Dias de Araújo (UEMS) 
 
2 – A linguagem corporal no ensino – Sandra Regina Ribeiro Coelho (UEMS), Thais Mo-
desto da Silva (UEMS) e Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 
 
3 – Duas décadas do Enem: uma análise da multimodalidade dos textos motivadores nas 
propostas de redação na perspectiva dos multiletramentos – Vanderlis Legramante Barbo-
sa (UEMS) 
 
4 – Linguística textual: experiência pedagógica projeto honestidade – Eliete Lopes Matri-
cardi (UEMS) e Adélia Maria Evangelista Azevedo (UEMS) 
 
5 – A importância da ideologia de Paulo Freire no contexto político e social no processo 
de formação da educação popular – Gracyella Gonzaga Arantes (UEMS) e Nataniel dos 
Santos Gomes (UEMS) 
 
6 – Estratégias de leitura e de escrita de contos de enigma no ensino fundamental – Fer-
nanda Viana de Sena (UEMS) e Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 
 
7 – Oficinas literárias: estratégias educacionais para desenvolver a competência de ler – 
Roseane Limoeiro da Silva Pires (UEMS), Adriana Lúcia de Escobar Chaves de Barros 
(UEMS) e Natalina SierraAssêncio Costa (UEMS) 

 
SESSÃO 3: COGNIÇÃO 

 
1 –Neurociência e o ensino: sequência didática – Eliete Lopes Matricardi (UEMS) e Nata-
niel dos Santos Gomes (UEMS) 
 
2 – “Os fantásticos livros voadores de Modesto Máximo”: a cognição entre a leitura do 
vídeo e a leitura do texto – Elesandra Rodrigues Dias Ferraz (UEMS) 
 
3 – Aquisição da linguagem através do lúdico: apresentação do palhaço Cambito, nas es-
colas públicas da comunidade remanescente quilombola de Furnas do Dionísio – Jara-
guari-MS – Janayne Pereira de Oliveira (UEMS), Ozanados Anjos Santana (UEMS) e Ariane 
Wust de Freitas Francischini (UEMS) 
 
4 – Aquisição de l2 por idosos: um estudo baseado no gerativismo sobre as dificuldades 
na 3ª idade de adquirir a língua inglesa – Marisa Luna Kitzig (UEMS) e Nataniel dos San-
tos Gomes (UEMS) 
 
5 – Metacognição na sala de aula: estratégias de leitura – Juliana de Souza Silva (UEMS) 
e Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 
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6 – Conhecendo a neurociência cognitiva e comportamental e suas influências na educa-
ção, destacando os prováveis transtornos de aprendizagem – Ingrid Raposo Ramos 
(UEMS) e Marilei Arruda da Rocha Caballero (UEMS) 

 7 – Aspectos cognitivos no desenvolvimento das faculdades linguísticas – Livia Carneiro 
Lima da Hora (UEMS) e Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

SESSÃO 4: LITERATURA 
 
1 – Em busca da construção de uma identidade em “Relato de um certo Oriente”, de 
Milton Hatoum – Francielly Karla Dauzaker Fruto (UEMS) e Altamir Botoso (UEMS) 
 
2 – Projeto Literatura Para Todos – Lana Karine de Santana Medeiros de Souza (UEMS) e 
Marly Custódio da Silva (UEMS) 
3 – “A terra dos meninos pelados”: uma experiência estética – Juliana de Souza Silva 
(UEMS) e Volmir Cardoso Pereira (UEMS) 

4 – Teatro e literatura na escola: uma experiência pedagógica com o auto da barca do 
inferno – Eliete Lopes Matricardi (UEMS), Loid Rodrigues (UEMS) e Volmir Cardoso Pe-
reira (UEMS) 

5 – Olimpíada de Língua Portuguesa: a prosa e os versos do nosso lugar encantando ou-
tros lugares do Brasil – Aline dos Santos Teixeira da Costa (UEMS), Adriana Lúcia de Es-
cobar Chaves de Barros (UEMS) e Natalina Sierra Assêncio Costa (UEMS) 

6 – A leitura em sala de aula e a formação de leitores: questões e problemas – Damares 

 Alves de Araújo Basmage (UEMS) e Marcelo Marinho (UEMS) 
7 – A defesa da linguagem na ótica de Steven Pinker e a sua extensão para o contexto-
discursivo literário – Fábio Pereira do Vale Machado (UEMS) 
 

SESSÃO 5: LEITURA E ESCRITA 
1 – A correção e reescrita da produção textual no contexto tecnológico – Enilva Maciel 
Ribeiro (UEMS), Adriana Lúcia de Escobar Chaves de Barros (UEMS) e Natalina Sierra As-
sêncio Costa (UEMS) 

2 – Da oralidade para a escrita: o(s) processo(s) de construção de histórias em quadri-
nhos por alunos do ensino fundamental da comunidade rural e remanescente quilombo-
la de Furnas do Dionísio, Jaraguari – Ariane Wust de Freitas Francischini (UEMS) 
3 – A contação de história revisitada e o aprendiz emancipado por meio da teoria dos 
multiletramentos – Lilian Mello Hodgson (UEMS)	  
4 – O protagonismo como experiência do pensamento e formação de leitor– Odair Mar-
ques Pereira (UEMS) e José Rone Rabelo da Silva (UEMS) 
5 – O prazer da leitura: perspectiva cognitiva através da obra ‘Vida da gente’” – Rozi-
léia de Oliveira Sales (UEMS) e Natalina Sierra Assêncio Costa (UEMS) 
6 – Motivação  de leitura: processos cognitivos de tenção e compreensão por meio de 
romances voltados ao público infanto-juvenil – Damares Alves de Araújo Basmage (UEMS) 
e Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 
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7 – Novas perspectivas para a sala de aula: linguística aplicada e sua contribuição para a 
quebra de paradigmas – Aline Ferreira Oliveira Araujo (UEMS) e Elza Sabino da Silva Bu-
eno (UEMS) 

 
12h – 13h – SESSÃO DE PÔSTERES: 
 
1 –A divina comédia x quadrinhos – Mônica Leal Mendes (UEMS) e Nataniel dos Santos 
Gomes (UEMS) 
 
2 –A linguística forense em uma análise investigativa – Katherine Cristine Costa Camargo 
(UEMS) e Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 
 
3 –Mapa conceitual linguagem e mente de Noam Chomsky – Elenides Francisco de Freitas 
(UEMS) e Elza Sabino (UEMS) 
 
4 –Um estudo preliminar da competência 4 da base nacional comum curricular: relações 
entre linguagem e cognição – Adriana Pereira Santana (UEMS), Adriano da Fonseca Me-
lo  (UEMS), Daisy Aparecida Parron Molina (UEMS) e Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

5 – A interação social da leitura diante do letramento literário – HelgaTiciana de Barros 
Maciel (UEMS) 

6 – Cognição e linguagens digitais: intersecção enter o conhecimento e o símbolo like do 
faceboock – Daisy Aparecida Parron Molina (UEMS), Adriana Pereira Santana (UEMS) e 
Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

7–Observações sobre o cognitivismo: a questão da linguagem para o autista – Noeli Te-
resinha Strada (UEMS) e Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

8 – As roupagens da língua: a concordância verbo-nominal sob a ótica da gramáticatra-
dicional e da sociolinguística – Nilcéia Gonçalves Cáceres (UEMS) e Adriana Chaves de 
Barros (UEMS) 

9 – Os implícitos no texto: uma proposta de ensino da habilidade inferência para alunos 
do 9º ano do Ensino Fundamental em Corumbá-MS –Jonathan Gonçalves dos Santos 
(UEMS),Letícia Maria de Jesus Monteiro (UEMS) e Adriana Lúcia de Escobar Chaves de 
Barros (UEMS) 

10 – A descoberta dos cânones literários através da música contemporânea– Vera Lúcia 
Ferreira Urt (UEMS) e Herbertz Ferreira (UEMS) 

11 – Protótipo didático acerca do maio amarelo – Alessandra Martins Cavalcanti (UEMS), 
Caroline de Souza Araújo (UEMS) e Roseli Peixoto Grubert (UEMS) 
12 – A sociolinguística no ensino-aprendizagem da língua materna no EJA – Tabitha Mo-
lina Monteiro (UEMS) 

13 – Os desafios da metalinguagem no processo de cognição e seus avanços no ensino 
atual – Cristiane Soares Lima Nunes (UEMS), Odete de Oliveira Rodrigues da Silva (UEMS) 
e Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 
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14 – O meme e sua influência na linguagem – Livia Carneiro Lima da Hora (UEMS), Elza 
Sabino da Silva Bueno (UEMS), Natalina Sierra Assêncio Costa (UEMS) e Neide Araújo 
Castilho Teno (UEMS) 

15 – O uso da coesão sequencial na produção textual do Fundamental II – Sandra Regina 
Motta (UEMS) 

16 – Ideologia e efeito de sentido: uma análise dialógica das canções a mão da limpeza e 
identidade – Vanuza dos Santos Lima (UEMS), Aline Saddi Chaves (UEMS) e Wélida Alves 
(UEMS) 

12h – 13h – LANÇAMENTO DE LIVRO 

A Escrita e a Leitura no Ensino Fundamental: Espaço para a Produção de Autoria – 
Milsa Duarte Ramos Vaz (UEMS) 
 
13h – 14h30 – MESA-REDONDA: LITERATURA 
 

DIÁLOGOS ENTRELITERATURA E SOCIEDADE 
 
1 – A relação entre poesia e sociedade no ensino de literatura – Daniel Abrão– presidente 
(UEMS) 
 
2 – Literatura e crítica social:traços realistas do conto brasileiro contemporâneo – Vol-
mir Cardoso Pereira (UEMS) 
 
3 – Os efeitos da violência em “Maíra”, de Darcy Ribeiro – Alessandro Aparecido Fagun-
des Matos(UFMS/CPTL) 
 
14h30 – 16h30 – SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 
 

SESSÃO 6: LINGUÍSTICA – OUTROS ESTUDOS 
 
1 – A linguística como instrumento para detectar o plágio – Jucilene Marcos da Silva Ra-
mos (UEMS), Vanderson de Souza (UEMS) e Nataniel dos Santos Gomes (UEMS). 
 
2 – O falar cristão e sua variação para diferentes comunidades de fiéis – Raquel Santos de 
Souza Brites (UEMS) e Adriana Lúcia de Escobar Chaves de Barros (UEMS) 
 
3 – Uma perspectiva da Linguística Aplicada cognitiva acerca da construção de um texto 
multimodal – Évelyn Coelho Paini Webber (UEMS) 
 
4 – Nos percursos epistemológicos para o conceito de língua, fato social, de Meillet a 
Benveniste – Adélia Maria Evangelista Azevedo (UEMS) 
 
5 – A formação professor de Português como língua estrangeira: uma proposta – Luã 
Armando de Oliveira Silva (UEMS) e João Fábio Sanches Silva (UEMS) 
 
6 – (Des)estruturando a linguística antropocêntrica: aspectos linguísticos da marginali-
zação dos sujeitos de outras espécies e a proposição de uma nova agenda linguística anti-
humanista – Gabriel Bittar Domingues (UEMS) 
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7 – A arte da contação de histórias: relato de uma experiência pedagógica – Ana Maria 
da Silva (UEMS), Ariane Wust de Freitas Francischini (UEMS) e Dagmar Vieira Nogueira 
Silva (UEMS) 

SESSÃO 7: TEXTOS 

1 – Experiência de transposição entre a teoria e a prática: gramática, educação e ensino 
do gênero textual poesia – Eliete Lopes Matricardi (UEMS), Adriana Chaves de Barros 
(UEMS) e Loid Rodrigues (UEMS) 
2 – A leitura em sala de aula e a formação de leitores: questões e problemas – Damares 
Alves de Araújo Basmage (UEMS) 
3 – Gênero notícia digital local: atividade com texto multimodal nas aulas de língua por-
tuguesa no viés dos multiletramentos – Ana Paula Faustino de Oliveira (UEMS), Ariane 
Wust de Freitas Francischini (UEMS) e Vanderlis Legramante Barbosa (UEMS) 

4 – As contribuições do gênero instrucional norendimento escolar de alunos doEnsino 
Fundamental – Vera Lúcia Ferreira Urt (UEMS) e Herbertz Ferreira  (UEMS) 
5 – Aspectos cognitivos do processo de aquisição de linguagem dealunos com deficiência 
intelectual –Gleisiani Moura da Silva (UEMS) e Neidiani Alves da Silva Dutra (UEMS) 

6 – A importância da pontuação na leitura, compreensão,  interpretação e produção tex-
tual: uma proposta didática – Alessandra Cavalcanti (UEMS), Damares Alves de Araujo 
Basmage (UEMS), Adriana Lúcia de Escobar Chaves de Barros (UEMS) e Natalina Sierra 
Assêncio Costa  (UEMS) 
 

SESSÃO 8: QUADRINHOS E OUTROS 
1 – Análise comparativa da figura do herói exposta nos livros “Crise final”, da DC Co-
mics e “Ilíada”, de Homero – Luiz Eduardo Fernandes Moraes (UEMS) e Adriano Braga 
Bressan (UEMS) 

2– Uma abordagem sociolinguística na graphic novel “Arvorada”, de Orlandeli – Ana Ca-
rolina de Deus (UEMS) e Marly Custódio da Silva (UEMS) 

3 – Estudo da variação linguística em uma sequência didática a partir do gênero charge 
– Alessandra Martins Cavalcanti (UEMS) e Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

4 – Ludicidade e tecnologia no ensino dos adjetivos – Rosimeire Santos Alecrin (UEMS), 
Adriana Lúcia de Escobar Chaves de Barros (UEMS) e Natalina SierraAssêncio Costa 
(UEMS) 
5 – Os sentidos de raça/racismo no discurso de acadêmicos de letras da uems – Mário 
Henrique dos Santos Lopes (UEMS), Sônia Filíu Albuquerque Lima (UEMS) e Aline Saddi 
Chaves (UEMS) 

6 – A casa dos espelhos: processo cognitivo no desenvolvimento da criatividade – Nãnas-
hara Cavalcante Boehm da Silva Barbosa (UEMS) e Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 
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7 – “Circuito fechado”: uma forma de trabalhar verbos – Nãnashara Cavalcante Boehm 
da Silva Barbosa (UEMS), Adriana Lúcia de Escobar Chaves de Barros (UEMS) e Natalina 
Sierra Assêncio Costa (UEMS) 

 
SESSÃO 9: OUTROS ESTUDOS 

1 – A análise de vídeos publicitários a partir dos fatores pragmáticos de intencionalidade 
e situacionalidade – Igor Moura Danieleviz e Silva (UEMS) e Ariane Wust de Freitas Fran-
cischini (UEMS) 

2 – Conhecendo o transtorno opositivo desafiador – TOD – Nilcéia Gonçalves Cáceres 
(UEMS) e Lucilo Antônio Rodrigues (UEMS) 

3 – Entendendo o texto literário a partir da poesia de Cecília Meireles – Nilcéia Gonçal-
ves Cáceres (UEMS) e Lucilo Antônio Rodrigues (UEMS) 

4 – Multiletramentos e o uso das TDICs no processo de ensino-aprendizagem de língua 
inglesa – Carla Corsini Rezende da Costa Fernandes (UEMS) 

5 – Análise da toponímia urbana de Paranaíba-MS – Neidiani Alves da Silva Dutra 
(UEMS) 
6 - “Kit gay”: uma reflexão sobre a importância do letramento crítico frente àsfakenews 
nas eleções de 2018 – Emmanuelly Castro dos Santos (UEMS) e Ruberval Maciel (UEMS)	  
7 – Shakespeare adaptado: contribuições de Romeu e Julieta nas aulas de língua inglesa 
para os anos inicias do Ensino Fundamental – Raquel da Silva Montealvao (UEMS) e Ari-
ane Wust de Freitas Francischini (UEMS) 

 
SESSÃO 10: LÍNGUA PORTUGUESA E OUTROS ESTUDOS 

 
1 – Avariação linguística em sala de aula:um tratado da empatia – Juliana de Souza Silva 
(UEMS), Fábio Junior Paes Moraes (UEMS) e Natalina Sierra Assêncio Costa (UEMS) 

2 – Rotacismo: análise do fenômeno linguísticoestigmatizado ediscriminatório da fala 
sob uma perspectiva diagnóstica variacionista comalunos de escola municipal de Co-
rumbá-MS – Jenniffer Molinas Prado Soares (UEMS) 
3 – A alteração do sistema verbal no português falado com a simplificação modo-tempo-
ral – Márcio Amieiro Nunes (UEMS) e Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 
4 – O percurso histórico da gramática no Brasil, observações sobre o advérbio – Wagner 
Pavarine Assen (UERJ) 

5 –	  Flicts: a leitura do texto e da imagem se faznecessária ao mesmo tempo (uma análi-
seapontando possíveis efeitos de sentidos, colaborando assim, para as reflexões discentes 
que possam mudar práticas – Maria Aparecida Alves Ribeiro (UEMS) 
 

Coordenação local: 
Ariane Wust de Freitas Francischini 
Dagmar Vieira Nogueira Silva 
VanderlisLegramante Barbosa 
Nataniel dos Santos Gomes 
 

Monitores: 
Ana Carolina de Deus 
Livia Carneiro Lima da Hora 
Márcio Amieiro Nunes 
Wagner Pavarine Assen 


