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Apresentação 

 
 Este projeto de Prática como Componente Curricular, em conformidade com a 

concepção de PCC do PPC da FL/UFG, é uma ação do Laboratório de Política e 

Promoção da Diversidade Linguística e Cultural – LAPLING – FL/UFG, coordenado 

pela equipe do Obiah Grupo Transdisciplinar de Estudos Interculturais da Linguagem. 

Por isso, este projeto se caracteriza pela transculturalidade e transdisciplinaridade, e 

conta com uma equipe de docentes pesquisador@s de diferentes áreas da Linguística: 

Sociolinguística, Semiótica, Letramento e Educação.  

 Consideramos que na formação docente, as diferentes abordagens à linguagem é 

fundamental para uma compreensão mais ampla dos fenômenos e das práticas de 

linguagem na vida cotidiana concreta, de modo a construir subsídios à prática de sala de 

aula de línguas para a educação básica, que é o objetivo principal deste projeto.  

 

Conceitos-chave mobilizados no projeto 

Neste projeto, assumimos o conceito espaço de coexistência transcultural 

entendendo-o como todo e qualquer espaço que acolha, possibilite e promova o 

encontro entre diferentes existências em travessia ontoepistemológica (os corpos e a 

própria existência), cultural. Cultura é concebida como um programa de ação 

(MIGNOLO, 2003) e linguagem é sistema de referência, de expressão, de práticas e de 

comunicação. São espaços de trocas de vivências e de conhecimentos, nos quais as 

linguagens e as culturas se interseccionam. São lócus político de enunciação da 

existência.  

Nos espaços de coexistência transcultural, os diferentes saberes se encontram e 

se interseccionam e são reconhecidos com respeito e com legitimidade: essa é a noção 

de compartilhamento de saberes, que é uma das formas de enfrentamento à 

colonialidade epistêmica da ciência moderna, uma das formas de se fazer justiça 

cognitiva para se buscar justiça social no mundo (SANTOS, 2006).   

A ciência moderna reconhece somente um tipo de conhecimento como válido, o 

científico, produzido de acordo com o método positivista, validado pela racionalidade 

dicotômica (binária, hierarquizada). Se a ciência é entendida como explicação da 

realidade, a ciência moderna é a única explicação válida da realidade. Entretanto, 

argumenta Santos, é fundamental buscarmos o entendimento de que  

  



a ciência moderna não é a única explicação possível da realidade e não 

há sequer qualquer razão científica para a considerar melhor que as 

explicações alternativas da metafísica, da astrologia, da religião, da 
arte ou da poesia. A razão porque privilegiamos hoje uma forma de 

conhecimento assente na previsão e no controlo dos fenômenos nada 

têm de científico. É um juízo de valor. (Santos, 1987, p. 52, apud 
Santos, 2006, p. 129) 

 

 

Objetivos 

 
De forma geral, com esta ação, objetivamos construir, na prática, in loco, 

subsídios sobre diversidade linguística, cultural e epistêmica para a reflexão acerca da 

formação docente, especificamente, para a atuação pedagógica no estado de Goiás.  

De maneira específica, com esta ação, esperamos que os/as participantes 

ampliem seu entendimento sobre diversidade linguística, cultural e epistêmica; que 

reconheçam a realidade de Goiás; que entendam que a prática pedagógica par a atuação 

na docência, no campo da linguagem, exige uma base teórica que está na prática, que 

tem de ser vivida.    

 

Metodologia 

 

 As atividades serão desenvolvidas em forma de aulas práticas, em lugares que se 

caracterizam como espaços de coexistência transcultural (REZENDE, 2019). Foram 

selecionadas, para esta etapa de atividades, quatro cidades mais próximas a Goiânia, as 

quais preenchem os requisitos de espaço de coexistência transcultural e de aula prática: 

1) Nova Veneza – município situado a 29 quilômetros de Goiânia; formada como 

distrito de Anápolis, durante o apogeu das lavouras de café em Goiás, foi 

emancipada em 14 de novembro de 1958; caracteriza-se como uma comunidade 

de imigrantes italianos, com forte política de preservação da cultura italiana com 

a institucionalização do ensino de italiano como língua de herança nas escolas 

municipais (http://www.novaveneza.go.gov.br/); sugestão de problematização 

linguística para (re)pensar a educação linguística: o ensino da língua de herança 

impacta as atitudes sociolinguísticas dos estudantes, impacta o ensino de língua 

portuguesa?  

 

2) Abadiânia – situada às margens dos rios Capivari e Caruru, a cidade nasceu no 

final do século XIX (1874), sob o signo da fé e da liderança de Dona 

Emerenciana, tornando-se, mais tarde, em uma grande romaria em louvor a 

Nossa Senhora D’Abadia; foi emancipada em 20 de outubro de 1953; está a 78 

km de Goiânia; há mais de trinta anos, a cidade é sede da casa de Dom Inácio de 

Loyola, onde o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, oferece 

tratamentos espirituais. Pessoas de diferentes partes do Brasil e do mundo vão à 

Abadiânia em busca de tratamento espiritual e isso internacionalizou a cidade, 

http://www.novaveneza.go.gov.br/


transformando suas paisagens linguísticas 

(http://www.abadiania.go.gov.br/home); sugestão de problematização linguística 

para (re)pensar a educação linguística: a internacionalização de Abadiânia 

impacta a educação linguística na escola, no que diz respeito ao ensino de língua 

estrangeira e ao ensino de língua portuguesa? Como são tratadas as línguas na 

sociedade e na escola? Como são as atitudes sociolinguísticas com relação à 

internacionalização da cidade em função da espiritualidade?  

 

3) Mossâmedes – essa cidade tem sua origem em um aldeamento, a “Aldeia de São 

José de Mossâmedes”, fundado em 1755, para aprisionar os indígenas Naundós, 

Acroás e Caiapós; e Javaés e Karajás, na fase de reconstrução. Mossâmedes é o 

berço e a arena de luta de Damiana da Cunha; foi emancipado em 14 de 

novembro de 1953, desmembrando-se da cidade de Goiás 

(https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/goias/mossamedes.pdf); está a 

147 km de Goiânia; sugestão de problematização linguística para (re)pensar a 

educação linguística: na história oficial de Goiás, há processos de memoricídios 

sobre a constituição do povo, da cultura e da língua goianos; em Mossâmedes, a 

história local contempla a história do aldeamento? As pessoas têm memória do 

aldeamento? A constituição sociolinguística histórica da cidade embasa a 

educação linguística na escola? Como é a atitude sociolinguística das pessoas 

com relação à língua portuguesa e as línguas indígenas? Qual a representação 

que essas pessoas têm dos povos indígenas? 

  

4) Jardim Cascata – trata-se de um quilombo urbano, situado em Aparecida de 

Goiânia, região metropolitana da capital, distante 20 km de Goiânia, possui uma 

organizada associação e lideranças políticas atuantes; há uma escola estadual 

dentro do quilombo, na estudam crianças, jovens e adultos do quilombo e de 

outros bairros; os professores não são do quilombo, são de outras localidades; 

nem todas as pessoas que residem no quilombo ou em seu entorno e vizinhança 

sabem que lá é um quilombo e tão pouco sabem o que é um quilombo; o bairro 

Tiradentes, junto (colado) ao quilombo, é um dos muitos bairros muito violentos 

da região; sugestão de problematização linguística para (re)pensar a educação 

linguística: o processo de construção das ausências na urbanidade e o 

apagamento da cor do corpo-político faz com que as pessoas e os estudantes de 

Jardim Cascata sejam mais uma camada de brasileiros que não deram certo. Esse 

pressuposto impacta a aprendizagem e a educação linguística na escola?    

 

  

Cronograma 

Data Destino Atividade 

Junho  Mossâmedes  Aula prática  

Junho  Abadiânia Aula prática  

Setembro  Nova Veneza Aula prática  

Outubro  Jardim Cascata Aula prática 

   

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/goias/mossamedes.pdf

