
A PANDEMIA E O ENSINO REMOTO: UM OLHAR HUMANIZADO SOBRE O 

ENSINO DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

Letícia de Araújo Alves1 (UNESP - FCLAr) 

 

 

Palavras-chave: Ensino de ELE, Ensino Remoto, Humanização, Pandemia. 

 

Resumo:  

A pandemia da COVID-19 exigiu que, em pouco tempo, fossem implantadas estratégias, 

métodos e programas para a continuação das aulas de escolas e universidades de todo o mundo. 

Para atender a esta demanda de urgência, as aulas, antes, presenciais, passaram à forma remota, 

o que gerou a necessidade de uma rápida atualização, formação e adaptação por parte dos 

docentes.  

Com isso, a virtualização dos meios de ensino escancarou as desigualdades sociais, expondo 

problemáticas quanto ao acesso à internet ou ao espaço de sala de aula, agora, em casa – no 

ambiente privativo da família.  

Neste ponto, a humanização se destacou como uma medida necessária para lidar com todas as 

demandas que apresentavam tanto discentes, quanto docentes. 

Utilizando-se das formas síncronas e assíncronas no ensino remoto, o ano letivo de 2020 e início 

de 2021, foi possível. Entretanto, faz-se necessária uma distinção com o ensino a distância, 

visto que as aulas remotas se mostraram uma estratégia temporária de ensino e não uma 

modalidade.   

Sendo assim, a partir das leituras e reflexões mobilizadas, até aqui, pela pesquisa de mestrado 

em andamento, intitulada:  A manutenção da humanização em aulas de língua estrangeira por 

meios virtuais, que vem sendo desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística e Língua Portuguesa da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP de Araraquara - 

SP, o presente trabalho propõe a discussão e reflexão das seguintes questões: diante das aulas 

remotas, como tornar o espaço virtual de ensino de ELE (Espanhol como Língua Estrangeira) 

mais humanizado? Quais relações podemos fazer quanto às formas síncronas e assíncronas de 

aula na relação ensino-aprendizagem? Como o tempo pode ser interferente nessa nova 

estratégia remota de ensino? Finalmente, como a adaptação da casa em sala de aula ou a 

ausência de um espaço apropriado para os estudos pode influenciar na aquisição de ELE?  

A partir desses pontos, refletiremos alternativas frente a este novo contexto de ensino e 

abordaremos os métodos da pesquisa de mestrado que visa a elaboração e aplicação de uma 

entrevista em forma de formulário virtual, destinada a coletar dados junto a discentes de 

graduação em Letras, dos anos finais do curso, com habilitação na língua espanhola de algumas 

das principais universidades brasileiras, a fim de obter informações quanto à temática da 

humanização nas aulas de ELE e, também, as principais dificuldades observadas por eles ao 

longo do ano letivo de 2020.  

Portanto, trata-se de um recorte de pesquisa em que abordaremos, especialmente, a 

humanização como eixo central nas aulas de ELE, apoiando-nos em filósofos, sociólogos e 

linguistas no campo das tecnologias no ensino de línguas estrangeiras, a saber: HALL (2006), 

ELLUL (1968). BAUMAN (2001), ROZENFELD; VIANA (2008), LEFFA (2016) e outros.   

                                                           
1 É Mestranda (Stricto Sensu) em Linguística e Língua Portuguesa/ UNESP – FCL (2020), Especialista em 

Psicopedagogia – UNIFRAN (2020), Licenciada em Pedagogia – UNIFRAN (2019) e, Licenciada e Bacharela em 

Letras com habilitação em Língua Espanhola / UNESP – FCL (2016). 



Referências: 

ARAÚJO, J.C. Internet e ensino: novos gêneros, outros desafios. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. 

ARAÚJO, J. C.; LEFFA, V. J. (orgs.) Redes Sociais e ensino de línguas: o que temos de 

aprender? São Paulo: Parábola Editorial, 2016. 

BAUMAN, Z. Tempo/Espaço. In.: Modernidade Líquida. Tradução Plínio Dentizien. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2001, p.43-58  

CASSIRER, E., 1874-1945 – Ensaio sobre o homem: introdução a uma reflexão filosófica da 

cultura humana / Ernest Cassirer [tradução Tomás Rosa Bueno. ] – SP: Martins Fontes, 

1994. – (Coleção Tópicos) 

ELLUL, J. A técnica e o desafio do século. Tradução e prefácio de Roland Corbisier. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1968.  

FREITAS, Maria Teresa. Letramento digital e formação de professores. Educação em Revista, 

Belo Horizonte, v. 26, n. 03, p. 335-352, 2010. 

HALL, Stuart. A Identidade Cultura na pós-modernidade. / Stuart Hall:  Tradução Tomaz Tadeu 

da Silva. Guacira Lopes Louro – 11 ed. – Rio de Janeiro: DP&A. 2006. 

KENSKI, Vani Moreira. Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: 

Papirus, 2008. 

LEFFA, V. J.. A aprendizagem de línguas mediada por computador. In: Vilson J. Leffa. (Org.). 

Pesquisa em linguística Aplicada: temas e métodos. Pelotas: Educat, 2006, p. 11-36. 

___________. Língua estrangeira. Ensino e aprendizagem. Vilson J. Leffa. - Pelotas: Educat, 

2016.  

LEONTIEV, Alexis. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Horizonte, 1978, p. 261-284.  

ROZENFELD, Cibele Cecílio de Faria; VIANA, Nelson. Planejamento de aula: uma reflexão 

sobre o papel do livro didático e as fases da aula. In: Tagungsakten des VI. Brasilianischen 

Deutschlehrerkongresses / I. Lateinamerikanischen Deutschlehrerkongresses, 2006. São 

Paulo: ABRAPA, 2008. 

 
 



ARCAÍSMO E APÓSTROFOS NO POEMA ERÃO UNS OLHOS 
  

Wanessa Rodovalho Melo Oliveira (UNEMAT)  
  
Palavras-chave: Arcaísm, Apóstrofos 2, Língua Portuguesa 3, Poemas 4.  
  
Resumo:   
Algumas palavras surgem, outras caem no esquecimento, esse é o processo de 
transformação da língua. Dessa forma, as mudanças linguísticas levam consigo os 
aspectos sociais, culturais e históricos que impulsionam a sociedade a buscar novos 
conceitos e influenciam no modo de falar e escrever, marcando cada época na composição 
de regras ortográficas diferentes e de comunidades de falas singulares. Diante dessa 
premissa, este estudo trata do arcaísmo, mais especificamente, dos apóstrofos presentes 
em alguns poemas antigos da Língua Portuguesa, que tinham em sua construção esse 
recurso, visto que nos poemas atuais pouco tem sido usado, caracterizando ainda mais os 
poemas antigos registrados desde o século XVI. Nesse sentido, os arcaísmos são definidos 
como “palavras, formas ou expressões antigas, que deixaram de ser usadas” 
(COUTINHO, 1973, p. 210), isto é, expressões de uma comunidade, um jargão de novela, 
uma gíria ou uma palavra que simplesmente foi deixada de ser pronunciada, muitas das 
vezes, sendo trocada por outra palavra que sofreu alteração em sua grafia, como 
pharmácia, modificada para farmácia. Já os apóstrofos possuem a função de “indicar a 
supressão de uma letra ou letras no verso, por exigência da metrificação” (BECHARA, 
2009, p. 76). Assim, este artigo registrou 59 apóstrofos presentes em poemas brasileiros, 
sendo que para isso, alguns objetivos específicos foram necessários: analisar o poema 
Érão uns olhos, de Afonso Celso Junior; descrever os arcaísmos presentes no poema, a 
fim de apontar as mudanças recorrentes na gramática vigente; comparar a estrutura 
poética com os poemas atuais. Desse ponto de vista, o presente estudo considera conhecer 
algumas expressões arcaicas do nosso idioma, haja vista que a “filologia reforça tal busca 
de conhecimento pelo fato dessa ciência analisar as alterações da língua através do estudo 
de documentos antigos” (ALMEIDA, 2012), por isso, o embasamento teórico pauta-se 
em autores como Coutinho (1974), Teyssier (1997) e Silva (2010). Assim sendo, essa 
pesquisa caracteriza-se como prescritiva, pois partiu de um levantamento de apóstrofos 
que foram usados em muitos textos para torná-los conhecidos, essencialmente, em 
poemas antigos. Para tanto, utilizou-se de um quadro, composto pelos 59 apóstrofos 
registrados nesta pesquisa, entre eles: Ásp’ro, Co’um, D’enlevo, D’etéreos, Ind’é, 
Núm’ro, e Qu’inda, de poetas renomados, como Gonçalves Dias, José de Alencar e 
Euclides da Cunha, entre outros. Ressalta-se, portanto, que a intenção em analisar o 
poema Erão uns olhos de Afonso Celso Junior, parte da premissa de evidenciar os 
apóstrofos presentes em sua composição, sendo eles qu’eu, qu’em, sant’elmo e p’ra, 
como também demonstrar o desuso de algumas palavras, assim como consta em seu título 
Érão, arcaísmo que não se usa mais atualmente, além dos registros: divinaes e debalde. 
Por fim, conclui-se que a estrutura e desconcretização de parâmetros dos poemas 
modernos são importantes para mostrarem como o estudo dos textos antigos possuíam 
esquemas diferentes, considerando formalizar a importância de se conhecer o “velho” 
para entender a construção linguística do novo. 
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Resumo:  

Com base no referencial teórico da semiótica francesa e nos propósitos literários baseados 
na interpretação de textos verbais, será analisado o conto “As vantagens da morte”, que 
faz parte da coletânea A cidade dorme, de Luiz Ruffato (2018), escritor mineiro cujas 
obras vêm recebendo várias premiações, entre elas, “Hermann Hesse”, em 2016, na 
Alemanha. O objetivo é compreender o modo como se dão os processos de ensino-
aprendizagem baseados no exercício de leitura e na aplicação de atividades docentes em 
sala de aula. No conto, será observado como as projeções do ator da enunciação dialogam 
no texto com o enunciatário-leitor por meio do discurso subjetivo. Para isso, utilizaremos 
elementos do percurso gerativo de sentido, com vistas a apreender especialmente as 
isotopias temático-figurativas manifestadas na história, que revelam determinações 
actanciais, temporais e espaciais. No texto enunciado, a projeção do narrador rememora 
o acontecimento do encontro com o irmão, que morrera há 30 anos. As cenas enaltecem 
a literatura fantástica ao presidir a elaboração textual de objetos não-pertencentes a uma 
linguagem propriamente denotativa, mas integrante a um universo isotópico da vida após 
a morte. O modo como os atores criam a ilusão referencial no texto e a alusão ao contexto 
sócio-histórico é representado pela figurativização e estados do sujeito protagonista, que 
exerce o papel temático de adulto desiludido pelas circunstâncias desprestigiadas que 
ocupa. Enquanto enunciador, idealiza valores voltados à migração e à ascensão 
econômica, trazendo para a narrativa as incertezas sobre seu destino em termos de 
modalidades veridictórias. Ao assumir-se como sujeito que se mantém em incessante 
busca, o narrador, coloca-se como instrumento-chave representando uma maioria que luta 
por melhores condições de vida e exerce um fazer-parecer-verdadeiro diante da sociedade 
que almejava pertencer, conforme revelado no discurso idealizado junto ao irmão. Como 
a performance não é bem-sucedida, ou melhor, o sujeito chega obtém o que buscava, 
acaba se revelando pela frustração ao promover sua autosanção cognitiva negativa o que 
promove o encontro com o irmão falecido a construção a idealização no discurso. Deste 
modo, as pistas sobre a verdade referente ao momento transcendental da cena serão 
pautadas na figuratização dos elementos disponíveis no discurso, tornando possível a 
exploração temática. Tais recursos de análises poderão proporcionar ao trabalho do 
enunciatário, simulacro do leitor, seu posicionamento intertextual e analítico quanto a 
novas descobertas de sentido instaladas ao texto, possibilitando a compreensão de 
respostas para o leitor propriamente advindas do sujeito-manipulador, o qual corresponde 
a seu próprio eu instalado no discurso da enunciação. Por conseguinte, pode ser observado 
aqui o cárter missivo que, para a semiologia, representa o momento de maior tensão ou 
relaxamento das ações presenciadas ou assistidas pela ação humana, posto uma situação 
que demarque presença. Isso corresponderia dizer que, para a área educacional, os sujeitos 
estimulados precisam passar por certo tipo de percurso de conversão de valores, ou seja, 
por momentos que retomem o mais íntimo de seus desejos ou que atenda a certos 
questionamentos imbricados ao seu campo social, para se chegar ao reconhecimento e 
aos novos sentidos postos em evidência. Desta forma, cabe dizer que momentos de tensão, 
que venham a ser superados, designam aspectos formadores dos sujeitos, pois ao enaltecer 



o momento da curiosidade, dúvida ou impacto, abrem-se esferas tensivas de aspectos 
significativos. 
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Resumo:  
Os estudos do léxico, ao investigar as mais variadas ocorrências encontradas nos 

atlas linguísticos, permitem a observação de informações relevantes acerca da história, 
cultura e costumes de um povo, resguardadas, sobretudo, na linguagem oral de falantes 
nativos em diversas localidades pesquisadas. Estas localidades podem, inclusive, fazer 
parte de uma mesma região, ou ainda, envolver estados, países e até continentes 
diferentes. Assim, o presente trabalho insere-se na perspectiva da investigação lexical e 
se propõe a verificar as designações para ‘cria da ovelha’ em atlas brasileiros e 
portugueses. Traz como benefício mais evidente a comparação de dados em português 
brasileiro e em português europeu, com vistas a identificar semelhanças e diferenças e, 
ainda, analisar, sob os olhares da Dialetologia, da Geografia Linguística e também da 
Etnolinguística, elementos que contribuam para a compreensão da história do Português 
brasileiro a partir da comparação entre os dados lexicais encontrados no Brasil e em 
Portugal.  

Para este fim, tomou-se como base o artigo Designações para ‘cria da ovelha’ e 
a história do Português do Brasil, de Cardoso, publicado em 1994, além das consultas 
aos atlas brasileiros Atlas Prévio dos Falares Baianos (APFB) (Rossi 1963) e Atlas 
Linguístico de Sergipe (ALS) (Ferreira et al 1987), e também aos dados inéditos do Projeto 
Atlas Linguístico do Brasil (projeto ALiB), referentes a nove localidades do interior da 
Bahia. Quanto aos atlas portugueses, foram consultados o Atlas Linguístico da Península 
Ibérica (ALPI) (Navarro Tomáz, Dir. 1962), Atlas Linguístico Etnográfico da Madeira e 
Porto Santo e o Atlas Linguístico Etnográfico dos Açores (ALEAç) (Ferreira, M. B. 2008) 
para coleta de amostras do português europeu. 

No que se refere à análise dos dados, objetivou-se examinar as realizações 
linguísticas para ‘cria da ovelha’ em duas perspectivas: (i) semântico-lexical, através do 
levantamento das lexias nos dicionários de língua portuguesa Houaiss (2012), Ferreira 
(2004), Aulete (1970) e Silva (1949), bem como em obras relativas à fauna brasileira e 
portuguesa quanto aos significados; e (ii) diatópica, com vistas a observar a distribuição 
geográfica das formas lexicais registradas nos corpora. Pretende-se, nos atlas em questão 
e também nos dados do Projeto ALiB, verificar o tipo de relação que se pode estabelecer 
entre os léxicos brasileiro e português quanto às denominações que preenchem o conceito 
selecionado.  

Dos resultados encontrados, tem-se, para as terras brasileiras, pelo menos sete 
denominações para ‘cria da ovelha’: borrego, cabrito, carneiro, filhote de ovelha, bodete, 
bodego e marrão. Em Portugal, registram-se ao menos cinco lexias: cabrito, cordeiro, 
borrego, chibo e anho, sendo borrego e cabrito as formas lexicais predominantes nos 
corpora. No Brasil, mais especificamente na Bahia e Sergipe, há predominância de 
borrego e cabrito. Já em Portugal, segundo Cintra (1958) há, do ponto de vista lexical, 
uma divisão do território português em três áreas distintas: a de anho, a de cordeiro e a 
de borrego.  

Há que se reconhecer, assim, a importância dos estudos dialetais, pois pesquisas 
que envolvem as variantes linguísticas em todas as suas vertentes são relevantes aos que 
se interessem pela cultura de um povo, uma vez que é através da língua – e, no estudo em 



questão, do léxico – que aspectos inerentes a cada comunidade são mantidos e, também, 
passados de geração a geração.  

Por fim, acredita-se que a descrição semântico-lexical da fauna, tanto em terras 
brasileiras como portuguesas, podem fornecer elementos para investigações de 
fenômenos históricos, culturais e linguísticos a partir dos dados dos corpora, bem como 
contribuir para um maior compreensão da formação do Português do Brasil. 
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Resumo:  

O presente trabalho tenciona apresentar resultados parciais da pesquisa intitulada "ELE" 
ACUSATIVO: UMA INTERVENÇÃO PARA ESTUDO DA NORMA-PADRÃO EM 
PARALELO COM REFLEXÕES SOCIOLINGUÍSTICAS – desenvolvida no âmbito do 
PROFLETRAS da Universidade Estadual de Feira de Santana/UEFS, na área das Teorias 
da Linguagem e Ensino. Em função da pandemia da Covid-19, a referida pesquisa passou 
a ter caráter propositivo e pretende – à luz dos estudos linguísticos referendados por 
Castilho (2019), Cyrino (1997), Faraco (2006; 2008; 2015), Kato e Roberts (1993), 
Mattos e Silva (2004; 2019), dentre outros, e, mais precisamente, dos pressupostos da 
Sociolinguística Educacional de Bortoni-Ricardo (2004) –, por meio da construção de 
uma Sequência Didática (SD), auxiliar estudantes do Ensino Fundamental II a adentrarem 
no campo da investigação linguística, partindo do exame de crônicas produzidas por esses 
sujeitos, para verificar quais estratégias de pronominalização eles empregam mais 
frequentemente e, principalmente, a ocorrência do pronome lexical acusativo, elemento 
considerado estigmatizado, observado não apenas na fala, mas também na escrita de 
indivíduos cuja língua materna é o português brasileiro (PB), caracterizando-se, assim, 
como um fenômeno de variação do PB, muitas vezes invisibilizado nos livros didáticos. 
O “ele” acusativo (e suas variantes) é um fenômeno observado na língua portuguesa há 
“mais de mil anos”, conforme aponta Bagno (2001, p. 50), e no PB desde o século XIX, 
segundo estudos de Cyrino (1997). Para Mattoso Câmara Jr. (2004, p. 96), o fenômeno 
constitui-se como “um dos traços mais característicos do português do Brasil”.  
Considera-se, pois, importante e necessária a análise e discussão das estratégias de 
pronominalização, para permitir que estudantes da educação básica investiguem por que 
o pronome lexical acusativo, diante da tradição gramatical, é considerado "errado". A 
proposta é mediar o reconhecimento de que escolhas linguísticas se dão em consonância 
com a situação sociocomunicativa de interação. Por isso, na SD, serão incluídas 
discussões que promovam reflexões apontadas pela sociolinguística e pela linguística 
histórica, no que tange à variação e mudança no português brasileiro, sob uma perspectiva 
desprovida de preconceitos, no fito de contribuir para a compreensão acerca do caráter 
heterogêneo e da variabilidade da língua e, assim, mitigar prejulgamentos que ainda 
imperam no que diz respeito aos usos linguísticos. A ação interventiva proposta na 
pesquisa pretende orientar os estudantes a considerarem ou não a adequação do pronome 
lexical acusativo, em conformidade com os contextos comunicativos nos quais se realiza 
a variante. Essa intervenção pedagógica tem o escopo precípuo de ampliar as 
competências comunicativas dos alunos, a partir de atividades envolvendo leitura, 
produção e análise de textos do gênero crônica, para, antes de tudo, desnudar a 
mutabilidade da língua portuguesa e valorizar os estudos sociolinguísticos, sem 
desmerecer o ensino da norma-padrão, também desígnio da escola. Espera-se, por meio 
desse trabalho de pesquisa, que parte da observação das ocorrências do fenômeno 
apontado nos escritos de estudantes do 8º ano da educação básica, estimular esses 



indivíduos a atuarem como investigadores de seus próprios textos, de modo que a escola 
seja um espaço de fomento à pesquisa no campo dos estudos linguísticos, partindo não 
de conceitos ditados pela tradição gramatical, em sua maioria dissonantes da realidade 
linguística dos alunos, mas de dados concretos colhidos no cotidiano das práticas 
pedagógicas planejadas e desenvolvidas por professores de língua, na interação com seus 
estudantes, dados esses que revelam a verdadeira face do português brasileiro, ainda 
muito carente de apreciação. 
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Resumo: 

Este trabalho é parte de uma dissertação em andamento, está inserido na área da 

Sociolinguística e desenvolvido no âmbito do projeto de pesquisa intitulado “Caracterização 

do português popular falado em comunidades rurais afro-brasileiras da Bahia e de Sergipe: 

documentação de comunidades de práticas afro-brasileiras para o estudo de contatos 

linguísticos” (PDJ/CNPq: 154982/2018-0). Vincula-se à linha de pesquisa “Variação e 

Mudança no Português”, do Mestrado em Estudos Linguísticos (PPGEL/UEFS). Este trabalho 

propõe uma revisão bibliográfica de estudos desenvolvidos no PB acerca do estágio de 

variação do fenômeno de Concordância Verbal (CV) em algumas regiões brasileiras, 

buscando analisar quais hipóteses foram levantadas e sob quais perspectivas foram 

consideradas, a fim de compreender a realidade do fenômeno em níveis de variação, bem 

como apresentar os resultados da frequência da variabilidade da regra dentro das pesquisas 

delineadas traçando um recorte nos estudos da região Nordeste e no estado da Bahia, pois 

indaga-nos saber a realidade do fenômeno nas vias de sua interiorização nestas regiões, 

podendo aventar as possíveis hipóteses a respeito do processo sócio-histórico, assim como do 

contato linguístico. Desse modo, analisamos como se estrutura a variação diante dos 

processos de periodização do português brasileiro segundo Lucchesi (2017). Em relação aos 

estudos da região Nordeste, selecionamos as pesquisas que se preocuparam em traçar uma 

análise do português popular rural, pois nos interessa saber a respeito da aplicabilidade da 

regra. A partir dessa análise, apresenta-se um quadro abordando a discussão sobre normas 

linguísticas do português brasileiro e com os resultados das pesquisas realizadas e das análises 

feitas neste trabalho, apresenta-se gráficos com o propósito de compreender os processos de 

variação e mudança decorrente da aplicabilidade da regra de concordância verbal no PB. 

Quanto à metodologia, baseada na abordagem da pesquisa variacionista, no âmbito da análise 

de dados, busca-se compreender o fenômeno de concordância verbal, interpretando os 

resultados de pesquisas (LEMLE e NARO 1977; NARO e GUY 1981; GRACIOSA 1991; 

NARO e SCHERRE, 1991; RODRIGUES 1992; SCHERRE e NARO 1998; 

MONGUILHOTT 2001; SILVA 2003; BORTONI-RICARDO 2008; LUCCHESI 2009; 

2014; LUCCHESI 2015) por meio de uma análise comparativa do percentual e de fatores 

sociais e/ou linguísticos de alguns estudos sob os seguintes critérios: (i) estudos que 

obtiveram a pretensão em descrever a estrutura da regra variável e (ii) estudos que focaram na 

análise do fenômeno em um viés mais sócio-histórico, suscitando evidências para a 

perspectiva do contato entre línguas, traçando uma linha de compreensão entre os cinco 

problemas da mudança (WEINREICH, LABOV e HERZOG 2006 [1968]), salientando a 

importância desse estudo para o viés científico, bem como para a constituição sócio-histórica 

do português brasileiro. Assim, a partir da descrição dos caminhos da variabilidade do 

fenômeno de concordância verbal no Português brasileiro, reiteramos, neste estudo, que tal 

variedade expressa a participação de outras línguas na formação diversa do PB e revela fortes 

indícios da história do Brasil, marcada pela presença dos escravizados africanos (ARAÚJO 

2012). Desse modo, espera-se contribuir para o conhecimento da realidade do fenômeno de 



concordância verbal e a importância do processo sócio-histórico e a situação de contato 

linguístico, apontando percursos e evidências que poderão ser utilizados por pesquisadores 

interessados na área de estudo até então discutida.  
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