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Apresentação

O volume 12 da Revista Claraboia, Revista do Curso de Letras e do Mestrado Profissional
em Letras (PROFLETRAS) da UENP, apresenta uma coletânea de seis artigos ligados à
Linguística.
Esta edição inicia com o artigo “A lateral posvocálica /l/ no Rio Grande do Sul”, de
Shélida da Silva dos Santos e Julio Manoel da Silva Neto, que objetiva observar o comportamento
da lateral posvocálica /l/ com base no Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), analisando quatro
informantes das regiões de Passo Fundo, São Borja, Santa Cruz do Sul e São José do Norte. Na
sequência, “Atitudes sociolinguísticas de moradores da comunidade de Corixa (Cáceres-MT): um
estudo sobre a fronteira Brasil/Bolívia”, de Fernando Jesus da Silva e Jocineide Macedo Karim,
que entrevista 12 consultores nativos brasileiros na fronteira com o município de San Matias
(Bolívia), discutindo as atitudes sociolinguísticas deles em relação ao boliviano e às línguas falada
nesse espaço fronteiriço. Ainda referente à variação, André Nogueira Xavier, em “Panorama da
variação sociolinguística em línguas sinalizadas”, apresenta um panorama dos estudos
sociolinguísticos realizados sobre diferentes línguas de sinais para sugerir linhas de investigação.
Pautadas na perspectiva da Linguística Aplicada, Ângela Francine Fuza, Ananda Layane Ribeiro
de Moura e Cleudeci Araújo Dias, em “Perguntas de compreensão de leitura em livros didáticos
dos ensinos fundamental e médio”, analisam as perguntas de compreensão de leitura da coleção
“Português linguagens”, do 6º ano do ensino fundamental e da 1ª série do ensino médio para
refletir sobre suas implicações na formação do aluno-leitor. Em “Research on the Paraná Speaks
English Program: a bibliographic analysis”, Fábio Henrique Rosa Senefonte aborda a
internacionalização do ensino superior com base no programa do governo paranaense intitulado
“Paraná Fala Idiomas”, mostrando a escassa literatura a respeito desse programa institucional que
fortalece a mobilidade acadêmica e a internacionalização. Para encerrar a edição, “Um olhar
linguístico e literário para o narrador do conto Corinthians (2) x Palestra (1), de Antonio Alcântara
Machado”, de James Rios Oliveira Santos e Adenize Aparecida Franco analisam marcas
linguístico-enunciativas do narrador no conto Corinthians (2) x Palestra (1), de Alcântara Machado.
Agradecemos aos autores, aos membros dos conselhos editorial e científico e aos
pareceristas ad hoc pelo presente volume.
Boa leitura!
Fernando Moreno da Silva
Editor-gerente

6

Sumário

Expediente ……………………………………………………………………………. 2
Apresentação ………………………………………………………………………….. 5
Artigos
A lateral posvocálica /l/ no Rio Grande do Sul
Shélida da Silva dos Santos e Julio Manoel da Silva Neto..........................................................7
Atitudes sociolinguísticas de moradores da comunidade de Corixa (Cáceres-MT):
um estudo sobre a fronteira Brasil/Bolívia
Fernando Jesus da Silva e Jocineide Macedo Karim..................................................................28
Panorama da variação sociolinguística em línguas sinalizadas
André Nogueira Xavier...................................................................................................................48
Perguntas de compreensão de leitura em livros didáticos dos ensinos fundamental
e médio
Ângela Francine Fuza, Ananda Layane Ribeiro de Moura e Cleudeci Araújo Dias..............68
Research on the Paraná Speaks English Program: a bibliographic analysis
Fábio Henrique Rosa Senefonte ...................................................................................................89
Um olhar linguístico e literário para o narrador do conto Corinthians (2) x Palestra (1),
de Antonio Alcântara Machado
James Rios Oliveira Santos e Adenize Aparecida Franco .........................................................99

