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Veja o arquivo completo Título: Ensino da língua portuguesa na base do Programa Nacional Comum (BNCC): criação de uma inteligibilidade para a prática da análise linguística Autor: Souza, Resumo elisangela Krum: Este estudo buscou investigar se a abordagem da análise linguística na Base Nacional Comum curricular (BNCC/EFII) sinaliza trabalho
alinhado com estudos contemporâneos em linguística aplicada para o ensino de língua portuguesa, na escola, a fim de criar inteligibilidade para potenciais leitores, especialmente o professor. Para alcançar esse objetivo, do ponto de vista teórico, contamos com os pressupostos da linguística aplicados no ensino das línguas e também nos ancoramos em
certos conceitos inventados pelo Círculo Bakhtin; do ponto de vista metodológico, utilizamos pesquisas documentais de natureza qualitativa interpretativa. Nosso estudo criou um documento recente no cenário educacional brasileiro, que passou por quatro versões diferentes até ser aprovado em dezembro de 2017. Na pré-análise, apresentamos as quatro
versões da BNCC e sua constituição histórica na voz oficial, com foco na organização e diretrizes para o componente da língua portuguesa, entendendo-o como um programa prescrito. Diferentes vozes escreveram contra-palavras ao discurso oficial da BNCC, e pesquisadores e autores do campo do currículo e da educação apontam outros aspectos no
contexto do desenvolvimento e apontam como uma política de centralização de programas fortemente mobilizados por agentes do setor privado, determinando avaliações em larga escala e produção de materiais didáticos. Alguns anos de (re)elaborações refletidas no componente linguístico português e, portanto, no eixo que se refere à análise e reflexão
sobre a linguagem, que tem recebido, em cada versão, compromissos separados. Essa flutuação na terminologia do eixo associada a certas inconsistências na lista de objetivos ou habilidades revela a instabilidade do que está incluído no documento como prática de análise linguística. Na análise realizada na BNCC/EFII, entendemos como abordar a
prática da análise linguística, quando articulada às linhas de leitura e produção textual, nos campos de atuação. Além disso, consideramos o distanciamento, quando isola todo o eixo e organiza o conteúdo cumulativamente, como gramáticas tradicionais/normativas e, também, quando prioriza a metalinguagem, o que é demonstrado, por exemplo, em
escolhas léxicas (identificar; reconhecer). Neste estudo, buscamos criar uma inteligibilidade para o componente da escola de língua portuguesa na BNCC/EFII, levando-nos, mais especificamente, ao análise linguística, sem esgotar as possibilidades de aproximações e partidas para essa abordagem. Resumo: Este estudo teve como objetivo determinar se
a abordagem da análise linguística na Base Nacional Comum Curricular (BNCC/EFII) sinaliza trabalho alinhado com estudos contemporâneos contemporâneos A linguística aplicada para ensinar a língua portuguesa na escola para criar inteligibilidade para potenciais leitores, especialmente o professor. Para alcançar esse objetivo, do ponto de vista teórico,
contamos com os pressupostos da linguística aplicados no ensino das línguas e também nos ancoramos em certos conceitos inventados pelo Círculo Bakhtin; do ponto de vista metodológico, utilizamos pesquisas documentais interpretativas qualitativas. Nosso estudo é um artigo recente no cenário educacional brasileiro que passou por quatro versões
diferentes até ser aprovado em dezembro de 2017. Na pré-análise, apresentamos as quatro versões da BNCC e sua constituição histórica na voz oficial, com foco na organização e nas diretrizes para o componente da língua portuguesa, entendendo-a como um programa prescrito. Diferentes vozes têm contrapontado o discurso oficial da BNCC, os
pesquisadores e autores do currículo e da educação apontam outros aspectos no contexto do desenvolvimento e apontam como uma política de centralização de programas fortemente mobilizados por agentes do setor privado, determinando avaliações em larga escala e produção de materiais educativos. Alguns anos de desenvolvimentos se refletem no
componente da língua portuguesa e, portanto, no eixo que se refere à análise e reflexão sobre a linguagem, que tem recebido, em cada versão, diferentes compromissos. Essa flutuação na terminologia do eixo - aliada a algumas inconsistências na lista de objetivos ou habilidades - revela a instabilidade do que o documento significa pela prática da análise
linguística. Na análise realizada na BNCC/EFII, entendemos como abordar a prática, quando ela é articulada aos eixos da leitura e produção textual, nas áreas de atuação. Além disso, consideramos separações, quando isola todo o eixo e organiza o conteúdo cumulativamente, assim como gramáticas tradicionais/normativas, e mesmo quando a prioridade
de metalinguagem, que é demonstrada, por exemplo, em escolhas léxicas ('identificar'; 'reconhecimento'). Neste estudo, buscamos criar inteligibilidade para o Componente do Currículo de Língua Portuguesa na BNCC/EFII, focando mais especificamente no uso da análise linguística, sem esgotar as possibilidades de aproximações e desvios dessa
abordagem. Descriçao: Dissertaçao (mestrada profissional) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expresso, Programa de Pes-Graduaço em Letras, Florian-polis, 2019 URI: Dados: 2019 Arquivos deste artigo PPLE0032-D.pdf 1.675MB PDF Visualizar/Abrir Programa de em Letras (Mestrado Profissional) [35] Mostrar registro
completo A maioria das escolas irá enfrentar em 2019 um novo desafio: conhecer e aplicar a nova Base Nacional Comum Curriculumr, aprovada e homologueada recentemente. recentemente. em detalhes, qual é a proposta para cada área do conhecimento é essencial e, portanto, neste post vamos tratar da língua portuguesa da BNCC. A implantação da
BNCC envolve todo um processo que ainda está no início. Neste artigo, fornecemos uma perspectiva introdutória sobre o assunto. Vamos explicar o que é a BNCC, como ela é organizada e quais são algumas das novidades para o campo linguístico. Verificar! O que é a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento oficial criado
pelo Ministério da Educação (MEC). Define o conjunto progressivo de aprendizagem que os alunos devem desenvolver durante a sua escolaridade. É dividido em etapas: Educação infantil, fundamental e médio, abrangendo toda a educação básica. Como funciona a BNCC em língua portuguesa? A BNCC está organizada em cerca de 5 áreas do
conhecimento: linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e educação religiosa. Apesar da importância, a língua portuguesa é apenas um dos componentes curriculares do campo linguístico, juntamente com as artes, educação física e inglês. Por isso, é importante que a escola entenda que o conteúdo desses componentes escolares
é, de fato, ferramentas para o desenvolvimento de habilidades definidas para a área em que a disciplina está inserida. Eles não podem ser vistos como um fim em si mesmos. Quando a BNCC fala especificamente sobre o componente escolar da língua portuguesa, propõe quatro eixos principais: leitura/escuta; produção (escrita e multisemiotia); Oralidade;
análise linguística/semiótica (reflexão sobre a linguagem, padrões padrão e sistema de escrita). É importante ressaltar que, quando se trata deste último ponto, a BNCC é muito clara ao afirmar que o objetivo não é simplesmente estudar as regras e normas. Eles devem ser usados de tal forma que, quando compreendidos, o aluno expande sua capacidade
de usar linguagem ou idiomas em práticas locais, tanto em termos de leitura quanto de produção. Assim, o objetivo dessas normas é fazer com que os alunos consigam entender a mensagem transmitida pelo texto em sua plenitude, sem os ruídos de comunicação que podem ocorrer devido à ignorância das normas. O mesmo acontece quando eles
desejam expressar seus pensamentos e conhecimentos, oralmente ou por escrito. O que há de novo na BNCC portuguesa? Entre as principais inovações feitas pela BNCC, podemos destacar algumas delas. O aprimoramento de diferentes gêneros e linguagens textuais BNCC inclui que diferentes formatos textuais e gêneros fazem parte da vida das
pessoas e também devem ser explorados em sala de aula. Vale a pena trazer livros e receitas, mas também para abordar a produção como e-mails, blogs, podcasts, memes, vlogs e outros formatos típicos da cultura juvenil atual. Heterogeneidade de voz A mídia digital facilita a comunicação, mas também há o risco de que as pessoas só interajam com
ideias muito semelhantes. O estudo da linguagem deve promover vozes diferentes e heterogêneas, expressando diferentes pontos de vista do que aquelas compartilhadas por uma dada bolha. Também é necessário abordar variações linguísticas relacionadas ao uso de expressões, vocabulário, gírias, etc. Interatividade O consumidor de informação não é
passivo. Tem acesso ao idioma através de vários canais, inclusive mídias sociais. No entanto, ele recebe esse conteúdo e interage, recontextualiza e transforma. Um exemplo é a publicação de memes, que são adaptados a diferentes situações e podem ser usados para entender a reação do público a fatos, situações e notícias. Um dos objetivos é
justamente levar os alunos a refletir, a entender a função social dessas peças de linguagem. É essencial analisá-los criticamente para uma postura interativa e responsável no mundo digital, a fim de entender as diferentes realidades e pontos de vista que representam. É importante ressaltar que a BNCC Langua Portuguesa promove a educação multilite. A
escola tem o dever de preparar o aluno para processar o idioma em diversas situações, incluindo conteúdo digital e a presença de tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). Quer saber uma ferramenta que possa ajudá-lo a desenvolver as habilidades fornecidas pela BNCC em sua escola? Fale com os especialistas do Guten! Estamos
ansiosos pelo seu contato! Contato!
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