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Título:  

A Leitura Crítica de periódicos goianos de há cem anos: 
Resgate dos discursos sobre a educação e a cultura  

na imprensa goiana da República Velha (1889-1930) 
PROGRAMA 

• Projeto de 100 horas. 
• Vagas: 30 vagas. 

Responsáveis:  
Antón Corbacho Quintela <corbachoq@ufg.br>; 
Margareth de L. Oliveira Nunes <mnunes@ufg.br>. 
 
Objetivos: 

1. Aprender como consultar documentos digitalizados da Biblioteca Nacional. 
2. Ler os periódicos goianos do período 1889-1930 digitalizados pela Hemeroteca da Biblioteca 

Nacional.  
3. Compreender a estrutura e a função da imprensa em Goiás durante a “República Velha”. 
4. Observar as representações dos campos sociais goianos nos periódicos do estado. 
5. Entender as ideias sobre educação e cultura transmitidas pelos periódicos de Goiás durante a 

“República Velha”. 
6. Sintetizar as ações empreendidas, tal como as divulgava a imprensa goiana, em prol da educação e da 

cultura. 
7. Criar quadros relativos aos agentes sociais envolvidos na promoção da educação e da cultura em 

Goiás na “República Velha”. 
 
Metodologia: 

(a) Pesquisa na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
(b) Compreensão, mediante a leitura de textos acadêmicos, do conceito cultura e da realidade da 

educação em Goiás entre os anos 1889 e 1930. 
(c) Leitura no site da Biblioteca Nacional dos periódicos goianos no período delimitado. 
(d) Seguindo as pautas do Estudos da Cultura, recopilação e análise das matérias sobre educação e 

campo cultural. 
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Cronograma: 

• Até o dia 5 de setembro: Prazo para a inscrição nesta PCC. 
• Do dia 6 de setembro até o mês de abril de 2021: Desenvolvimento desta PCC. 
• 03 de maio de 2021: Último prazo para o envio do trabalho final desta PCC. 


