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 Na primeira reunião, no dia 06/11, foi determinado que haveriam três grupos de 
apresentação de trabalhos. O primeiro, reuniu os trabalhos que discutiam a questão das 
territorialidades de negros e índios, o segundo, mais ligados à discussão da formação 
territorial e o terceiro reuniu trabalhos ligados à questão ferroviária. 
 O primeiro bloco foi iniciado com o trabalho de Bruno Maia Halley, 
denominado “Notas de um resgate histórico da catimbolândia recifense no Beberibe de 
baixo – séculos XIX e XX”. O segundo foi apresentado por Carolina de Freitas Pereira, 
trabalho denominado “Povos negros e elites hegemônicas no processo de formação 
sócio-espacial do município de armação dos búzios (RJ)”. O terceiro foi apresentado 
por Tomas Paoliello P. de Oliveira, com o trabalho “História territorial e identidade 
étnica em Mirandiba / PE”. Após uma breve apresentação pelos autores, foi feito um 
resumo dos trabalhos, realizado pela coordenadora Maria Isabel Chrysostomo. Logo 
após foi aberto o debate, com intervenções de Átila de Menezes Lima e Pedro de 
Almeida Vasconcelos e com as respostas dos autores  
 Após um intervalo, Everaldo Batista da Costa e Adriano Bittencourt Andrade 
apresentaram o trabalho “Apontamentos de geografia urbana histórica: recôncavo 
baiano e zona mineradora ao final do século XVIII”. O próximo trabalho foi 
apresentado por Patrícia de Oliveira Plácido e Edileuza Dias de Queiroz, com seu 
trabalho “Reflexões da história ambiental em regiões industriais da Baixada 
Fluminense/RJ: contribuições geográficas sobre a relação sociedade e natureza”. A 
seguir Higor Mozart Geraldo Santos apresentou o trabalho “Política de expansão e 
controle territorial numa região de fronteira: o caso da catequização e civilização dos 
índios nos sertões do Rio de Janeiro e Minas Gerais no século XIX”. Após essas 
apresentações, Maria Isabel Chrysostomo fez um resumo das apresentações, sendo 
então aberto o debate, com questões de Pedro de Almeida Vasconcelos, que foram 
respondidas pelos autores, sendo então encerrado o debate do primeiro dia. 
 No segundo dia, 07.11.2012, Átila de Menezes Lima apresentou o trabalho 
“Relações sociais de produção e as transformações espaciais: uma análise da atividade 
algodoeira em Iguatu-CE, de 1920 a 1980”, que complementou os trabalhos do dia 
anterior sobre a formação territorial. Logo após foi iniciada a discussão dos trabalhos 
sobre ferrovias. Carla Gardenia O.Sousa apresentou o trabalho “O processo de evolução 
urbana da cidade de Fortaleza/CE: uma análise a partir da malha ferroviária - tronco 
norte”, Ana Carolina Soares Cruz apresentou seu trabalho “As ferrovias na região Norte 
Fluminense, 1874-1900”. Em seguida Doralice Sátyro Maia apresentou o trabalho “De 
entroncamentos de caminhos e feiras a cidades pontas de trilho: apontamentos para a 
geografia histórica das cidades do interior do território brasileiro”. Marcelo Werner da 
Silva apresentou o trabalho “As relações entre o território ferroviário da Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro e as demais ferrovias paulistas no ano de 1890” e André 
Luiz Bezerra da Silva apresentou o trabalho “A cidade nos trilhos: o papel dos 
transportes ferroviários na história urbana do Rio de Janeiro”. Após as apresentações 
Maria Isabel Chrysostomo apresentou um desafio a todos: até que ponto os trabalhos 
apresentados se encaixariam na Geografia Histórica? A Geografia Histórica é uma 
metodologia? E a questão das fontes primárias?. Ao abrir o debate houve intervenções 
de Átila de Menezes Lima, Laurent Vidal e Everaldo Batista da Costa. Após certas 
polêmicas a discussão foi interrompida para o intervalo. No retorno os apresentadores 



responderam aos questionamentos realizados. Pedro de Almeida Vasconcelos elogiou o 
debate e o evento, dizendo que até alguns anos atrás a geografia histórica cabia em um 
fusca e que agora cabe em um trenzinho, realizando relação com os trabalhos 
apresentados sobre ferrovias. Para Laurent Vidal, enquanto historiador considera que a 
Geohistória braudeliana acabou. Após várias intervenções encerramos o debate, não 
sendo necessária a continuação no dia seguinte.  
 Os trabalhos do GT3 não citados não foram apresentados pela ausência dos 
autores. 


