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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   5985 - TÓPICOS SOBRE VARIEDADES DA LÍNGUA ESPANHOLA (UCLE) 
Carga Horária Total da UC: 60 H 

• Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 04h 

• Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 56h 

Professor(a) Responsável:  
Silvia Etel Gutiérrez Bottaro  
 

Contato: 
etel.gutierrez@unifesp.br 
etelgutierrezbottaro@gmail.com 
 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1 
Departamentos/Disciplinas participantes: LETRAS - ESPANHOL 
OBJETIVOS 

GERAIS: 

Promover reflexões sobre a heterogeneidade do espanhol e de suas variedades, bem como acerca do papel 
da política linguística nos conflitos gerados nesse âmbito. Introduzir o estudo das distintas situações de 
contato do espanhol com o português e com outras línguas. 
 

ESPECÍFICOS: 
Espera-se que ao término desta unidade curricular o estudante possa: 

• Ter aprofundado o conhecimento sobre a heterogeneidade da língua espanhola e as distintas 
variedades,  

• Identificar as distintas situações de contato do espanhol com outras línguas e quais são as 
consequências linguísticas dos contatos, tais como o bilinguismo, a diglossia, línguas crioulas, 
etc. 

• Refletir acerca do processo de construção histórica da política da língua espanhola e a situação 
atual.  Problematizar os conhecimentos sobre a heterogeneidade linguística e relacioná-los com 
o ensino de espanhol como língua estrangeira. 

 

EMENTA 

Análise da heterogeneidade do espanhol e de suas variedades. Estudo do contato do espanhol com o 
português brasileiro e outras línguas. Questões da política da língua espanhola e o ensino das suas variedades. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Conceitos de variação, variedades e norma linguística. 
2. Configuração do espaço político do espanhol na América. 
3. A heterogeneidade do espanhol e suas variedades: descrição de aspectos morfossintáticos, 

fonético-fonológicos, lexicais, discursivos e pragmáticos. 
4. As situações de contato do espanhol com o português e outras línguas e as consequências 

linguísticas desse contato: bilinguismo, diglossia, code switching, empréstimo léxico, mescla 
de línguas, línguas pidgins e crioulas etc. 

5. A heterogeneidade e o ensino de espanhol como língua estrangeira 
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METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: 

Serão nas segundas-feiras, das 19h30 às 20h30.  
Haverá reuniões no Google Meet de uma hora por semana para passar o cronograma, leituras, 
atividades propostas, e responder as dúvidas dos alunos e a questões inerentes à leitura dos textos.  

 
 

• Atividades Assíncronas: 
 
Visualização de aula gravada. Todas as aulas serão gravadas em vídeo pelo docente responsável e 
postadas como material na sala virtual do Google Classroom e no Google Drive. Desta forma, toda 
aula expositiva do docente poderá ser assistida no momento que o aluno julgar mais apropriado. O 
tempo de visualização da aula será de 1h (uma hora), tempo correspondente às aulas gravadas de 1h 
e de 30 minutos, correspondentes às aulas gravadas de 30 minutos. Os alunos também terão que 
fazer uma apresentação oral em grupo gravadas (20 minutos c/u). 

 

Tempo destinado à leitura de textos e visualização de vídeos. Um conjunto de textos e vídeos serão 
propostos para leitura e visualização dos mesmos. Os textos e vídeos serão disponibilizados no Google 
Classroom e no Google Drive. (2h por semana) 
 
Tempo destinado à realização das atividades.  Fichamento de leituras, resposta a questionários, 
trabalho escrito final; preparação de uma apresentação oral e elaboração de um podcast de 8 
minutos. (2h por semana) 

 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

Serão consideradas "cumpridas" a entrega das seguintes atividades:  

• fichamento de leituras, resposta a questionários, trabalho escrito final, etc.  

• uma gravação oral em forma de seminário e elaboração de um pequeno podcast para postagem no 
blog/site Altavoz. 

 
BIBLIOGRAFIA 

Para atender a esse novo formato de atividades, foi criada uma pasta virtual contendo o material 
didático com os textos teóricos que compõem o corpus específico para a disciplina. Essa pasta 
(Google Drive) está disponibilizada aos alunos, via e-mail. Também serão utilizados materiais de 
recursos virtuais disponíveis em artigos, ebooks e sites, assim como materiais audiovisuais. 
 
BÁSICA 
LAGARES, Xoán; BAGNO, Marcos. (orgs.). Políticas da norma e conflitos linguísticos. São Paulo:   Parábola, 
2011. 
 LIPSKI, John M.  El español de América. (Trad. de Silvia Iglesias Recuero, del original inglés Latin American 
Spanish). Madrid: Cátedra, 1996. 
PALACIOS, Azucena (Coord.). El español en América. Contactos lingüísticos en Hispanoamérica. Barcelona: 
Ariel, 2008. 
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Complementar 
APPEL R.; MUYSKEN P. Bilinguismo y contacto de lenguas. Barcelona: Ariel, 1996. 
LAGARES, Xoán Carlos. O espaço político da língua espanhola no mundo. Trabalhos em Linguística Aplicada, 
52(2), 385-408. Campinas, 2013. 
LAPESA, Rafael.  Historia de la lengua española. Madrid: Gredos, 2005 
MORENO FERNÁNDEZ, Francisco. Las variedades de la lengua española y su enseñanza. Madrid: Arco ∕ 
Libros, 2010. 
PEREZ, Julio (org.). Teoría y práctica del contacto: el español de América en el candelero. Madrid: Vervuert, 
Iberoamericana, 2000. 
 
RECURSOS VIRTUAIS DISPONÍVES  
Conceitos de variação, variedades e norma linguística. 
https://www.hotmart.com/product/curso-online-variacao-linguistica-e-ensino/E15423616B 
Normas sociais e norma padrão: a construção das línguas 
https://www.youtube.com/watch?v=Vb97ZdrgaCE 
Política lingüística, desafios glotopolíticos contemporáneos  
https://www.youtube.com/watch?v=mgbJIE3XPkA 
Normas sociais e norma padrão: a construção das línguas 
https://www.youtube.com/watch?v=Vb97ZdrgaCE 
Conferencias organizadas pela ABRALIN: 
https://www.youtube.com/abralin 
Variedades do espanhol: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ieslasveredillas/2019/03/17/variedades-del-
espanol/ 
Variedades do espanhol falado na Espanha: 
https://lclcarmen3.wordpress.com/2017/04/20/variedades-dialectales-del-castellano-en-espana/ 
Variedades do espanhol americano: 
https://www.youtube.com/watch?v=v34qaUpH1uA 
 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  
Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 
Silvia Etel 
Gutierrez Bottaro 

Letras - Espanhol Doutora Dedicação exclusiva 40h 

 

 
Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 
De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

03a 08/08 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h (dia 03 de agosto) 
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h 
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 
Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

6h 

10 a 15/08 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h (dia 10 de agosto) 
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 
Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

6h 

https://www.hotmart.com/product/curso-online-variacao-linguistica-e-ensino/E15423616B
https://www.youtube.com/watch?v=Vb97ZdrgaCE
https://www.youtube.com/watch?v=mgbJIE3XPkA
https://www.youtube.com/watch?v=Vb97ZdrgaCE
https://www.youtube.com/abralin
https://lclcarmen3.wordpress.com/2017/04/20/variedades-dialectales-del-castellano-en-espana/
https://www.youtube.com/watch?v=v34qaUpH1uA
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17 a 22/08 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h (dia 17 de agosto) 
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h 
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h00 
Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

6h 

24 a 29/08 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h (dia 24 de agosto) 
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 
Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

6h 

31/08 a 05/09 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h (dia 31 de agosto) 
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h 
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 
Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

6h 

07 a 12/09 Dia 07 é feriado 0h 

14 a 19/09 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h (dia 14 de setembro) 
Tempo destinado à visualização da aula gravada professora: 1h 
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 
Tempo destinado à realização das atividades: 2h 
Participação no Series em quarentena: 1h (dia 15 de setembro) 

7h 

21 a 26/09 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h (dia 21 de setembro) 
Tempo destinado à visualização da aula gravada professora: 30 minutos 
Tempo destinado à visualização de apresentação oral gravada pelos alunos: 
1h (3 grupos de alunos - 20 minutos cada um) 
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 
Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

6h 

28/09 a 03/10 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h (dia 28 de setembro) 
Tempo destinado à visualização da aula gravada professora: 30 minutos 
Tempo destinado à visualização de apresentação oral gravada pelos alunos: 
1h (3 grupos de alunos 20 minutos cada um) 
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 
Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

6h 

05/10 a 10/10 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h (dia 05 de outubro) 
Tempo destinado à visualização da aula gravada professora: 1h  
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 
Tempo destinado para realizar o trabalho final: 2h 

6h 

13/10 a 17/10 Dia 12- Feriado 
Dia 13 - Entrega por e-mail o trabalho escrito final.   

1h  

Total de horas em ADE 56h* 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

*Observação: o número de horas indicado refere-se a um exemplo de Unidade Curricular de 60h, com 
duas aulas presenciais (8h) cumpridas antes da suspensão do calendário acadêmico em 16/03/2020. 
 
 


