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Apresentação: 

A fundação de Goiânia, associada ao Batismo Cultural em 1942 é considerada um marco definidor 
de novos rumos para a história política, cultural, econômica e social de Goiás. Relacionada a isolamento e 
atraso, a transferência da capital do estado, da Cidade de Goiás para Goiânia, romperia com essa realidade, 
trazendo modernização ao sertão goiano e inaugurando a inserção local à geografia cultural e política do 
país. 

Em meio a esse contexto, o que interessa em específico a presente pesquisa é o pensamento e a 
cultura refletidos em revistas e obras literárias do período, como, por exemplo, contos e poesias publicados 
no período e edições de revistas como a Revista Oeste. 
 A análise e interpretação dessas fontes, sob a luz de uma apreciação mista constituída pela 
contribuição de autores da história, da sociologia e da crítica literária, é o instrumental norteador adotado. 
 É uma pesquisa que integra tanto o contexto cultural e político, quanto à elaboração estética das 
obras literárias produzidas no período.  
 O que esse estudo pretende verificar é o processo de produção da cultura, e em específico da 
literatura em Goiás, a partir da leitura de números selecionados da Revista Oeste, em meio ao processo de 
modernização do Estado na nova capital.  
  
Justificativa: 

A Prática como Componente Curricular funde o arcabouço teórico selecionado com a pesquisa 
documental, no caso, o universo empírico o qual é aplicado o referencial teórico, é a própria Revista Oeste: 
fonte profícua de elementos da época, relacionados mentalidade, costumes, valores, cultura, linguagem, 
especificidades econômicas, políticas e sociais da sociedade goianiense do início da década de 1940.  
 
 
Metodologia:  

A pesquisa se caracteriza por ser qualitativa, bibliográfica e documental, lançando mão de leitura, 
fichamento e análise do conteúdo da Revista Oeste, dado documental empírico, a serem desenvolvidos tendo 
por base para a compreensão e interpretação da revista, os textos históricos e da crítica literária, 
concernentes ao contexto da época da fundação de Goiânia, enfatizando elementos culturais, políticos, 
econômicos e sociais.  
  
Objetivo Geral:  
- Analisar a produção literária contida na Revista Oeste, assim como aspectos culturais, políticos, 
econômicos e sociais da sociedade goianiense do período entre 1942 e 1944. 
 
Específicos: 
- reconstruir o cenário literário goiano de 1942 a 1944, a partir dos autores e obras presentes na Revista 
Oeste; 
- proceder a considerações da crítica literária sobre aos autores literários e suas respectivas obras, elencados 
na Revista;  



- relacionar o teor das obras literárias divulgadas na revista com o contexto cultural, social, político e 
econômico de Goiás. 
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Cronograma  
15/09/2020: plantão de dúvidas sobre a PCC, explicação sobre documentação e sobre os textos do projeto da 
PCC aos alunos. Orientações gerais. 
Das 08:00 às 9:00 e das 14:00 às 15:00, de acordo com a disponibilidade de horário dos alunos interessados. 
Sala virtual a combinar. Os alunos inscritos receberão os informes. 
28/09/2020: reunião para discussão e orientação. Horário e sala virtual, a combinar.  
19/10/2020: discussão sobre os textos teóricos e os números selecionados da Revista Oeste. 
20/09/2020: reflexão e análise dos dados. 
09/11/2020: discussão sobre elaboração do relatório. 
23/11/2020: discussão sobre a prévia dos relatórios produzidos até então. 
07/12/2020: devolução dos relatórios a serem corrigidos pelos alunos. 
29/12/2020: entrega do relatório final da PCC à professora. 
15/01/2020: entrega dos resultados finais à coordenação da PCC. 
 
Observação: todo o material será disponibilizado para os inscritos, por email. 


