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RESUMO

O projeto tem a preocupação de rastrear a cultura escrita em Divinópolis durante o século XX e contribuir para o deciframento da mesma. Ele analisa as formas de leitura do

jornal Estrella do Oeste e sua ligação com o mundo social e cultural; explica essa cultura escrita em seus formatos e sentidos de leitura, com a formação de uma esfera pública,

de um ambiente de debate social e político.

Foram realizadas leituras e discussões teóricas no campo da história da leitura e na sociologia dos textos; higienização e o tratamento dos jornais antes da identificação e

descrição dos mesmos. 

A organização do acervo físico está sendo feita de acordo com os padrões do CONARQ . A elaboração das fichas catalográficas dos documentos suscitam o levantamento dos

primeiros indícios documentais dos processos de leitura em Divinópolis no início do século XX. O jornal aqui em questão é da década de 1920 a 1940, constituindo em torno de

150 exemplares. Sua periodicidade é semanal. 

Como resultado parcial temos a elaboração textual dos principais conceitos que estão sendo trabalhados na pesquisa e a definição do corpus documental juntamente com a

higienização e organização dos documentos, bem como o início das fichas acima mencionadas.

Existem na historiografia espanhola estudos importantes na linha da cultura escrita, como o trabalho de Antonio Castillo Gómez que define a cultura escrita como um conjunto de

interpretações e práticas sociais de escrever e ler. (GÓMEZ: 2003, p. 93).

Ao romper com o modo reducionista e determinista de ler e interpretar um texto, Roger Chartier trouxe o conceito historiográfico de cultura escrita. A leitura é carregada de

significações que são atribuídas à realidade das pessoas, às suas práticas e a si mesmos. Sendo assim, através dos jornais a Estrella do Oeste, buscamos encontrar as

apropriações pessoais dos leitores de Divinópolis do século XX.
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