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FACULDADE DE LETRAS 
 

 

PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR (PCC) 

 

INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS SOBRE O PORTUGUÊS BRASILEIRO (PB) EM REGIÕES DE 
ALDEAMENTOS INDÍGENAS NO ANTIGO TERRITÓRIO GOIANO   

PROFESSORAS RESPONSÁVEL: Dra. Gláucia Vieira Cândido 

E-mail:  glaucia.v@uol.com.br; glaucia_candido@ufg.br  

CARGA HORÁRIA ANUAL: 100 horas 

ANO:  24/09/2020 a 25/05/2021   

 

EMENTA: Prática de levantamento de material historiográfico sobre os aldeamentos indígenas 
construídos, no Século XVIII, pela Coroa Portuguesa no antigo território goiano. Prática de 
levantamento de dados linguísticos escritos do Português Brasileiro (PB) de contato em 
regiões de antigos aldeamentos no sertão goiano e de línguas indígenas, como o Xavante, o 
Xerente, o Karajá, dentre outras).   

Nº DE VAGAS: 10  

OBJETIVOS 
 Introduzir acadêmicos de Letras em estudos historiográficos e linguísticos referentes aos 

aldeamentos indígenas construídos pelos portugueses, durante o período de colonização, 
no antigo território goiano. 

 Instigar os alunos a se interessarem pela historiografia do Estado de Goiás como base para 
os  estudos linguísticos referentes ao Português Brasileiro (PB), usado em regiões onde 
existiram, no passado, aldeamentos indígenas e, consequentemente, contato linguístico 
(entre o Português Europeu, falado pelos colonizadores, e as línguas indígenas, faladas 
por grupos étnicos como, por exemplo, os Xavante, os Xerente, os Karajá, entre outros).  

 Levar os alunos a refletir sobre a história do território goiano, especialmente, 
considerando as funções dos aldeamentos indígenas idealizados pela Coroa Portuguesa 
para redução dos povos indígenas que habitavam a região no século XVIII, bem como as 
consequências disso para a formação do PB goiano de aldeamento indígena.  

 Refletir juntamente com os alunos sobre a importância dos povos indígenas e de suas 
línguas para a formação do PB, usado em Goiás, a partir do levantamento de dados 
disponíveis na literatura sobre o tema.  

 



METODOLOGIA 
 

Em virtude da pandemia da Covid-19, as pesquisas serão realizadas individualmente e 
terão caráter exclusivamente bibliográfico, com investigações predominantemente realizadas 
pela internet. Seu processamento ocorrerá obedecendo as seguintes fases:  

 
- 1ª FASE: pesquisa bibliografica sobre os aldeamentos indígenas no território goiano, 
conforme bibliografia fornecida pela professora orientadora e, se possível, investigação 
realizada pelos próprios estudantes. 
 
- 2ª FASE: pesquisas bibliográficas dirigidas para levantamento de dados históricos, 
etnográficos e linguísticos sobre as etnias: Kayapó, Apinajé, Xavante, Xerente e Karajá.  
 
- 3ª FASE: pesquisas bibliográficas dirigidas para o levantamento de dados do Português 
Brasileiro de localidades onde, no passado, existiu um dos seis aldeamentos indígenas 
construídos no antigo território goiano.  
 
- 4ª FASE: análise descritiva e comparativa de dados linguísticos do PB em regiões de 
aldeamento e de línguas indígenas pesquisadas na 2ª FASE.    

 
 
PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA  
 

Com base nesse encaminhamento de desenvolvimento, a pesquisa deverá ser realizada  
no período de 24 de setembro a 25 de maio de 2021, conforme o cronograma a seguir:  

 
DATAS FASES  ATIVIDADES  
08/09 a 18/09/20.  Contato por e-mail com o grupo de alunos para 

agendamento da  primeira reunião de trabalho pelo 
Google Meet.  
 
OBS.: Quem não receber o e-mail, entrar em contato com 
a professora orientadora para confirmar data e horário da 
reunião.  
 

 24 ou 25/09/20. 1ª Primeira reunião de trabalho on-line:  
1) apresentação da PCC, dos objetivos, metodologia, 

cronograma e referências; 
2) distribuição do material para leitura na primeira 

fase.  
 

05/10 a 06/11/20. 1ª Leitura da bibliografia indicada e uma produção textual a 
ser definida: fichamento, resumo ou resenha.  
Postagem da produção escrita.  
 

Entre 10 e 13/11/20. 
Agendamento prévio 

2ª Segunda reunião de trabalho on-line:  
1) discussão sobre os textos lidos;  



será feito pela 
professora.  

2) Orientações para a próxima fase: distribuição entre 
os alunos de uma das cinco línguas indígenas 
citadas na 2ª FASE para pesquisa bibliográfica.  

 
06/11/20 a 06/01/21. 2ª Cada aluna(o) ficará responsável pela pesquisa 

bibliográfica sobre uma das seguintes etnias:  Kayapó, 
Apinajé, Xavante, Xerente e Karajá.  
 
Nesta primeira etapa o estudante deverá fazer o 
levantamento de referências bibliográficas sobre a etnia 
pela qual ficou responsável, de acordo com as seguintes 
orientações:  
 

a) recorrer a bancos de teses e dissertações da Capes 
e/ou outros locais de consulta na internet; 

b) listar as referências (seguindo normas da ABNT) de 
três a cinco estudos (artigos científicos, livros, 
dissertações de mestrado, teses etc.); 

c) resumir um desses estudos com informações 
básicas etnográficas e linguísticas acerca da etnia 
indígena. 

 
7 ou 8/01/21. 
Agendamento prévio 
será feito pela 
professora. 

3ª Terceira reunião de trabalho on-line:  
1) Orientações para a próxima fase: distribuição entre 

os alunos das regiões onde funcionaram os cinco 
aldeamentos indígenas no antigo território goiano.   
 

09/01 a 09/03/21 3ª - Levantamento de textos escritos em língua portuguesa 
nas localidades onde um dia funcionaram aldeamentos 
indígenas no antigo território goiano, por exemplo: 
certidões de nascimento, óbito, casamento; cartas antigas, 
livros etc.  Indicar: fonte dos dados com referências 
segundo as normas da ABNT.  
  

11 ou 12/03/21. 
Agendamento prévio 
será feito pela 
professora. 

4ª Quarta reunião de trabalho on-line:  
1) Orientações para a próxima fase: comparação 

entre o PB e a língua indígena pesquisa na 2ª FASE.   
 

13/03 a 13/05/21. 4ª - Comparar aspectos linguísticos (fonologia, morfologia, 
sintaxe, léxico etc) das línguas indígenas pesquisadas na 2ª 
FASE com o PB de região de aldeamento indígena presente 
nos textos coletados na 3ª FASE.  
 

25/05/2021  Reunião on-line de encerramento da PCC e divulgação dos 
resultados alcançados na pesquisa.   
 

 

 



AVALIAÇÃO 

 Participação nas sessões de orientação on-line, a serem agendadas a partir de 25/09/2020 
e realização de tarefas de leitura e produção textual.  

 Cumprimento das atividades relativas a cada uma das quatro fases da pesquisa.  
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