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RESUMO  
Este trabalho aborda a caracterização dos espaços urbanos da cidade de 
Teresina, pelos textos publicados por historiadores piauienses na revista 
Cadernos de Teresina, veículo de imprensa periódica que circula na 
cidade de Teresina desde o ano 1987. Produzida pela fundação cultural 
Monsenhor Chaves, órgão político- cultural da Prefeitura municipal de 
Teresina, a revista teve grandes interações com os historiadores locais, 
artistas, músicos, economistas, poetas, entre outros. O trabalho foca 
nos textos dos historiadores locais, onde observando os relatos acerca 
da formação da capital, foi possível identificar vários elementos que 
formaram uma grande contradição entre as elites locais e a População. 
Nos anos 90 do século XX, quando um determinado grupo político ligado 
à figura do prefeito Wall Ferraz (1985-1989) gerenciava a revista 
cadernos de Teresina, ocorreu uma produção significativa da mesma, 
ampliando o debate sobre a própria cidade. Portanto, o trabalho realiza 
uma análise reflexiva dos periódicos através do uso de uma metodologia 
materialista que acrescentou ao trabalho o debate de classes Sociais, 
propondo assim uma análise crítica sobre alguns fato que construíram 
os espaços urbanos da cidade. 

 
Palavras-chave: Imprensa periódica, historiadores locais, espaços 

urbanos. 
 

ABSTRACT 
This work approaches the characterization of the urban spaces of the 
city of Teresina, by the texts published by historians from Piauí in the 
magazine Cadernos de Teresina, vehicle of periodical press that 
circulates in the city of Teresina since the year 1987. Produced by the 
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cultural foundation Monsenhor Chaves, political- of the Teresina City 
Hall, the magazine had great interactions with local historians, artists, 
musicians, economists, poets, among others. The work focuses on the 
texts of local historians, where observing the reports about the 
formation of the capital, it was possible to identify several elements that 
formed a great contradiction between the local elites and the 
population. In the 90s of the 20th century, when a certain political group 
linked to the figure of the mayor Wall Ferraz (1985-1989) managed the 
magazine Cadeiros de Teresina, there was a significant production of the 
same, expanding the debate about the city itself. Therefore, the work 
carries out a reflective analysis of the periodicals through the use of a 
materialist methodology that added to the work the debate of Social 
classes, thus proposing a critical analysis of some facts that built the 
urban spaces of the city. 
 
Keywords: Periodical press, local historians, urban spaces. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O desejo de trabalhar com a revista Cadernos de Teresina partiu de um primeiro contato 

com os periódicos. Após ler um artigo intitulado “Teresina espaço urbano disciplinado”, na 

edição de abril de 1995 da professora de história da universidade federal do Piauí, Maria 

Mafalda Baldoino de Araújo, percebi que a autora tinha certa facilidade em caracterizar os 

espaços urbanos de Teresina no século XIX, a medida com que escrevia sobre o cotidiano local, 

e as repressoes sofridas pela polulação causadas pela a polícia militar. Ter contato com esse 

tipo de escrita me fez pensar o que mais teria sido publicado na Revista Cadernos de Teresina. 

No momento em que me aprofundei nas edições da revista, percebi que as mesmas 

estavam repletas de artigos de históriadores piauienses. A longa lista de nomes se divide 

entre as edições, principalmente dos anos 90 do século XX, constituindo o numero total de vinte 

e duas edições, onde um dos principais temas discutidos são os espaços urbanos da cidade de 

Teresina do final do século XIX e primeira metade do século XX, abordados por perspectivas 

plurais e divididos entre diversos aspectos como religiosidade, instituições, folclore, etc. Com 

isso, o desejo de abordar a caracterização da cidade de Teresina através de uma força periódica 

se materializou neste trabalho, pois a Cadernos de Teresina é um importante meio de 

divulgação cultural teresinense. 

Por muito tempo a revista foi uma ferramenta ativa na valorização do passado local, 

sempre com um grande espaço reservado para textos históricos. Essa revista soube trabalhar 

muito bem com as manifestações culturais e de intelecto, por isso este trabalho tem como 
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justificativa ressaltar a importância da revista Cadernos de Teresina, como veículo de impressa 

periódica para o cenário histórico teresinense, à medida que busca analisar as caracterizações 

presentes nos textos históricos dos periódicos, não se esquecendo que a revista era ligada a um 

grupo político da base do prefeito Wall Ferraz (1985-1989) que colaborou para sua circulação. 

Assim, podemos entender os periódicos enquanto força ativa da sociedade e material 

de pesquisa riquissimo do ponto de historico, pois como fontes primarias a Cadernos de 

Teresina é uma dos principais local de memórias históricas da cidade. Além disso, a revista é 

um espaço de visibilidade daquilo que faz e se discute sobre a cidade, seus aspectos 

urbanísticos, culturais, imateriais, patrimônio, folclore, etc. A Caderno de Teresina é um veículo 

de circulação de ideias, estudos e produção intelectual da cidade. 

Então, neste trabalho partimos do entendimento do periódico como fonte ativa da 

sociedade, que ao ser pesquisado revelou muito mais do que as inquietações iniciais citadas 

acima. Diante disso, o trabalho prosseguirá realizando uma análise de alguns textos de 

históriadores, presentes nas edições dos anos 1994, 1995 e 1997, pontuando as contradições 

entre população e elites locais para no final aprensentarmos os resultados. 

 

2 AS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS NA CIDADE DE TERESINA 

 

Neste momento inicia a nossa análise dos textos, e uma ponderação inicial é a forma 

que os historiadores caracterizam os espaços urbanos de Teresina. Nesse momento, 

analisaremos o artigo “Religiosidade popular em Teresina” publicado na edição de Dezembro 

de 1994, escrito pela  historiadora Maria Cecília Silva de Almeida Nunes, no qual a autora aborda 

alguns aspectos importantes da cidade de Teresina no século XIX, partindo da observação de 

algumas movimentações religiosas ocorridas na cidade. 

É apresentado no artigo da professora Maria Cecília A. Nunes o aspecto religioso de 

Teresina em suas primeiras décadas de existência, e a relação da população com o Cruzeiro, 

localizado na avenida Frei Serafim que fica em frente ao círculo militar. No artigo, a autora 

propõe responder o porquê para a população teresinense, aquele cruzeiro possuía um ar de 

sagrado. No texto Maria Cecília, inicialmente analisa uma lenda local relacionada ao cruzeiro 

tanto adorado, convidando o leitor a fazer um retorno ao passado, caracterizando os espaços 

do século XIX através de uma lenda local. 
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Segundo a lenda, tudo começou ao cair da tarde de um dia quente do século XIX. 
Quando algumas crianças que moravam na mata próxima ás barracas do rio Poti 
saíram à procura de galhos secos para as suas mães cozinharem o alimento do dia 
seguinte. Na busca, uma delas encontrou junto aos garranchos uma cruz de madeira. 
Surpresa, chamou as colegas para verem o achado. (NUNES, 1994, p. 11). 

 

Percebemos, na citação que a historiadora faz, uma pequena caracterização dos espaços 

e do cotidiano, à medida que desenvolve sua narrativa, que segundo (VEYNE, 1971) também é 

função dos historiadores, no que se diz respeito à criação de uma narrativa compromissada com 

a verdade semelhante a um romance, assim trazendo forma ao passado. A professora Cecília 

nos apresenta um pouco do cotidiano das famílias ribeirinhas do século XIX, Quando a mesma 

cita na lenda a movimentação das crianças na busca por lenha nas proximidades do rio Poti, 

para o cozimento de alimentos. Esse elemento de caracterização é bastante presente ao longo 

de todo o texto, a autora prossegue na lenda explicando que as crianças ribeirinhas levaram a 

cruz para a casa da garota que havia encontrado o objeto as margens do rio Poti. Nesse 

momento, a lenda toma forma no seu aspecto religioso e de crença, pois: 

 

No dia seguinte, ao despertarem, a cruz havia desaparecido. Saíram à procura e, para 
a surpresa de todos, foram encontra-la no local que havia sido encontrada pela 
criança. Isto se repetiu por mais duas vezes. Aquela gente simples e cheia de fé viu no 
acontecimento a vontade divina. Assim sendo, resolveu fincar a cruz no local onde foi 
encontrada. A partir dali todas as pessoas que habitavam as fazendas próximas ao rio 
Poti iniciaram uma devoção toda especial a Santa Cruz. (NUNES, 1994, p 11). 

 

A partir daqui a autora nos mostra que as lendas não são somente representações 

do imaginário popular, mas também fontes relacionadas ao cotidiano da época. A devoção 

religiosa foi uma das principais características da cidade de Teresina dos séculos XIX e XX. A 

autora nos convida novamente ao passado, porém nesse segundo momento há um passado 

factual, onde ela nos apresenta a relação do cruzeiro com a construção da igreja são Benedito, 

um dos marcos da nossa cidade, construída em um local conhecido na época como “alto da 

jurubeba”, no qual hoje é o balão da Avenida Frei Serafim. 

 
É ainda no século XIX que se vai conhecer algo a mais sobre o cruzeiro da frei serafim. 
No ano de 1874 chega em Teresina o missionário capuchinho Frei Serafim de Castanha, 
homem de 63 anos e cheio de energia para os grandes empreendimentos. No seu 
primeiro relacionamento com o povo teresinense, assim se pronunciou: “Eu vim 
trazer a paz aos homens do Piauí, mas somente aos homens de boa vontade”. (NUNES, 
1994, p. 11). 
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Um momento importante para a história de Teresina foi a chegada de Frei Serafim em 

1874, personagem no qual o nome representa uma das principais avenidas da cidade. 

Curiosamente o cruzeiro fica localizado nesta bendita avenida. A autora nos mostra que outro 

aspecto trabalhado no cotidiano da época era a relação da religiosidade e os “homens de boa 

vontade”, ou seja, mão de obra para os empreendimentos da igreja católica local, pois essa 

relação vai desencadear uma mudança no cotidiano do trabalho da cidade e das pessoas nos 

anos 70 e 80 do século XIX. 

 
Trinta dias após sua chegada, frei serafim inicia a construção de um templo no local 
conhecido como “Alto da Jurubeba”. O povo todo participou dos trabalhos de 
construção do templo, hoje igreja São Benedito. Eram homens e mulheres, jovens e 
adultos, velhos e crianças, escravos e homens livres, dentre eles os migrantes 
nordestinos. (NUNES, 1994, p. 11). 

 

Apesar de ser uma breve passagem, neste momento, revela-se a nós um aspecto 

pouco trabalhado de uma forma geral em Teresina: a presença de escravos na capital. Então, o 

discurso de Frei Serafim, de “homens de boa vontade” toma outro significado, que é o de 

convencimento da população livre a trabalhar nas obras, já que uma parte dos trabalhadores 

era forçado por suas condições de escravos. Percebemos aqui que existe um recorte racial na 

capital, apresentado no texto. Com a construção da igreja São Benedito após trinta dias da 

chegada de Frei Serafim, algo muda no cotidiano popular da época, e uma relação de trabalho 

movida pela fé da população se desenvolve. 

 

O dia desta gente iniciava às 3 horas da madrugada com a celebração da Santa Missa. 
Depois, sob o olhar do missionário, parte do povo se dirigia em procissão para as 
margens do rio Poti.  Eram dois quilômetros de caminhada por um caminho 
íngreme. Assim as pessoas iam e vinham rezando o rosário e as ladainhas, cantando 
benditos e hinos sacros em cantochão. E, o dia todo sem auxílio de animais, essa gente 
“de boa vontade” carregava água, areia e pedra “cabeça de jacaré” para a construção 
do templo. Cada vez que o povo cansado chegava diante do Cruzeiro parava e pedia a 
Deus mais energias.   Foi nesta prática de fervor, amor e respeito a Deus que o 
miraculoso, o fantástico acontecia. O povo cheio de fé conseguia superar o cansaço, 
descer o barraco, subir com o material e continuar a jornada. Essas pessoas durante 
anos enfrentaram, além do peso do material, o sol causticante ou as chuvas 
torrenciais. No entanto, era a busca da paz tão desejada que conferia a todos ânimo 
para a luta do dia-a-dia. (NUNES, 1994, p 11). 

 

Nesta passagem, percebemos o quanto a religiosidade era forte no século XIX. A prática 

da construção de um templo que levou 12 anos para ser concluído mostrou a força da 

população da época, que buscava na fé energia para superar os desafios impostos a elas em um 
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contexto de total desigualdade social. Essa foi uma das características que constituíram o 

cenário piauiense da época. A autora cita também vários problemas sociais presentes na época, 

como a fome, miséria, epidemias e secas. 

 
A construção do templo durou 12 anos. E, neste interim, o povo viveu o medo, a fome, 
as epidemias e as mazelas da seca. Mesmo assim não recuou. Trabalhando com fé e 
esperança na promessa da paz que seria dada aos “homens de boa vontade” do Piauí, 
pois, no momento em que a vida se torna ameaçada o apelo religioso se torna forte. 
(NUNES, 1994, p. 12). 
 

Ao analisar falas como essa, conseguimos identificar no presente, ações que 

constituíram o passado e estenderam até os dias de hoje. Não é supressa que essas ações no 

passado desencadearam atos que caracterizaram os espaços urbanos de Teresina. O Cruzeiro 

da Avenida da Frei Serafim, se tornou parte do cotidiano da época, em uma dimensão urbana 

e espiritual e por mais que existissem problemas sociais que agravavam aquela população, eles 

jamais cederam ao cansaço, mostrando a força de uma povo movimentado pelas suas crenças. 

 

Na virada do século XIX para o século XX, as santas Missões passaram a ser uma prática 
constante e a devoção ao cruzeiro foi se intensificando. Nos períodos de seca o povo 
saia em penitência. Eram procissões onde crianças, adultos e idosos iam descalços na 
areia quente, com pedras na cabeça e velas acessas nas mãos. Cheios de fé e 
esperanças, pediam perdão a Deus, ao mesmo tempo que rezavam e cantavam num 
ato de agradecimento. Nas santas missões de 1930, os missionários capuchinhos da 
Ordem de São Francisco de Assis fizeram substituir a antiga cruz pela atual 
monumento do Cruzeiro que até hoje vem testemunhando o elo de amor e fé entre 
os homens e o Criador. (NUNES, 1994, p. 12). 

 

O elo apresentado pela autora entre o Cruzeiro da Avenida Frei Serafim e a população 

da cidade de Teresina no século XIX e XX, nos mostra uma caracterização do cotidiano e dos 

espaços. Esse tipo de abordagem publicado na revista Cadernos de Teresina, se tornou 

fundamental para a compreensão do nosso passado, e para o entendimento de algumas ações 

do presente, função dos historiadores discutida por (CERTEAU, 1982). 

Este artigo publicado pela historiadora Maria Cecília Nunes na Cadernos de Teresina 

contribuiu para divulgação da nossa história, e para o entendimento de como a cidade tomou 

forma pela ação religiosa condicionadas por um poder elitista constituído da época, a igreja 

católica. Desse modo, este trabalho tem como inquietação de pesquisa analisar como a cidade 

de Teresina, dada a ver e a ler nas páginas da revista Cadernos de Teresina, tomou forma na 

sua dimensão urbanística e dos acontecimentos culturais e cotidianos que demarcaram o final 

do século XIX e o início do século XX. 
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3 A CIDADE DA DISCIPLINA, TERESINA E O PROJETO DE CRIAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR 

 

Neste momento, iremos discutir a relação autoritária da polícia de Teresina. 

Autoritarismo que segundo a historiadora Maria Mafalda Baldoino Araújo desencadeou uma 

série de mudanças no cotidiano da população teresinense, na segunda metade do século XIX. 

Para Mafalda, as elites locais se articularam para exercer uma disciplina sobre a cidade de 

Teresina, onde naquele momento passava por algumas transformações sociais e econômicas. 

 

A cidade de Teresina, na segunda metade do século XIX, passou por transformações 
sociais e econômicas que possibilitaram a criação de um modelo básico urbanísticos. 
Essas transformações desencadearam um projeto modernizador imaginado pela elite, 
visando estabelecer novas regras de comportamento coletivo e individual aceitos pelo 
público.  (ARAÚJO, 1995, p 84). 

 

Observando isso, percebemos que o processo de modernização de Teresina acontece 

de forma autoritária, com as elites visando a disciplina da população, criando, dessa maneira, 

mecanismos para a dominação. Essa é uma das formas da historiadora dialogar com 

(FOUCAULT, 1997), onde ele nos mostra em sua obra Vigiar e Punir, as formas em que as classes 

dominantes utilizam as instituições com mecanismos de controle. 

No caso de Teresina, o mecanismo desenvolvido pelas elites para disciplinar a população 

foi a polícia, pois “A elite visualizava o comportamento da população como uma desordem 

cotidiana. Para tanto, utilizou a polícia como um mecanismo de poder, investindo em recursos 

humanos e materiais, para atingir seus objetivos.” (ARAÚJO, 1995, p 84). 

Após apresentar as vontades das elites, relacionadas à população teresinense, a autora 

nos faz um convite ao passado, retornando até o planejamento da cidade em tabuleiro de 

xadrez. Mafalda realiza uma análise baseada na vontade dos idealizadores da cidade, que era a 

construção de uma penitenciaria local, então o termo “cidade planejada” nunca esteve antes 

tão explicito, pois a todo o momento foi um projeto modernista das elites envolvendo seus 

interesses econômicos. 

 

Para clarear esta afirmação, uma das primeiras preocupações do dr. José Antônio 
Saraiva, ao criar a nova capital do Piauí, foi tratar de construir uma cadeia pública. 
Alfredo de Barros e Vasconcelos, engenheiro das Obras públicas de Teresina em 1856, 
demostrou preocupação com o desenvolvimento da cidade e com o acréscimo de sua 
população, dizendo ser necessário aumentar a força pública e construir um quartel 
com capacidade suficiente para alojar um batalhão. (ARAÚJO, 1995, p 84) 
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O desejo daqueles que projetaram Teresina era estabelecer na cidade um modelo 

penitenciário similar ao dos grandes estados do Brasil, como Pernambuco, Rio de Janeiro e 

Bahia. No entanto, o que se configura para a cidade de Teresina no século XIX é a organização 

da policia militar. Nesse momento a autora realiza uma caracterização da organização inicial da 

polícia em Teresina. 

 

O policiamento nas ruas de Teresina era frequente. Para Praça da Constituição, local 
da sede do palácio do governo, era sempre requisitado um policiamento maior, 
visando a segurança pública. Eram feitas, além do mais, solicitações de cavalos a serem 
empregados no serviço de ronda na cidade e até o envio de policiais para assegurarem 
a tranquilidade das noites de novenas na igreja de N.S. das Dores, durante o mês de 
maio. (ARAÚJO, 1995, p 85) 

 

À medida que caracteriza os espaços, a autora nos mostra algumas inseguranças 

relacionadas aos bens públicos, que é a solicitação da presença da polícia no palácio do governo, 

mostrando, de forma sucinta, uma das principais funções da polícia, que é a proteção do 

próprio Estado. A autora se aprofunda mais a citar no texto como funcionava a atuação da 

polícia na cidade e como a polícia, enquanto instituição modificou o cenário da cidade, que 

passava por vários problemas, como o desemprego, informalidade, fome, ondas migratórias e 

a criminalidade crescente. 

 

De modo geral, a polícia passou a ter um papel vigilante e controlador na sociedade 
teresinense. Ela dispunha de força e considerava ser “transmissora de mensagens 
ideológicas, desempenhando, assim, uma missão educativa”, impondo novos padrões 
regulamentares. Mediante a pesquisa nos documentos policiais, observamos diversos 
casos de prisões de homens e de mulheres por embriaguez e distúrbios. Nesses casos, 
o delegado de polícia obrigava-os a assinarem o “termo de bem viver”. As 
fogueiras, uma prática cotidiana da população, feitas nas ruas e praças da cidade, não 
eram permitidas sem licença da Câmara Municipal. Os escravos que andavam nas ruas 
depois de nove horas eram presos, pois eram proibidos dessa prática, o que nos leva a 
considerar um controle social. (ARAÚJO, 1995, p 85) 

 

Com isso, percebemos que a polícia, de fato, foi uma instituição que disciplinou Teresina 

através da opressão, sobretudo de pessoas negras. A presença desse texto na revista Cadernos 

de Teresina, tem uma importância grandiosa para a historiografia piauiense. Nesse pequeno 

texto a autora caracteriza os espaços da cidade à medida que fala sobre a Constituição da 

polícia, enquanto agente disciplinador da sociedade, nos apresentando o nosso passado 

autoritário. 
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Outro aspecto, é o do cotidiano da população e como a polícia, a mandato das elites 

locais, oprimiu e marginalizou as práticas sociais ligadas às populações pretas e pobres de 

Teresina, como fogueiras e bebedeiras. A questão da escravidão também é citada ressaltando 

o recorte racial da cidade, apontando a forma como a individualidade desses indivíduos era 

arrancada. 

O horário que esses indivíduos poderiam circular pela cidade que estava estritamente 

ligado a sua condição, se o mesmo fosse escravo, era estipulado a circulação até as 21:00 horas. 

A prática da polícia movida pelos interesses das elites locais é uma marca de nossa história 

autoritária, que até os dias atuais são presentes no nosso tecido social. Por isso, é necessário 

entender o passado autoritário, para que práticas como aquelas, não venham ocorrer 

novamente. Olhando para esse quesito aprofundamos a discursão e compreendermos ações 

que necessitam ser superadas. 

 

4 NOTAS FINAIS 

 

Ao analisarmos os textos da revista Cadernos de Teresina, indentificamos varios fatores 

que tornam esse periódico especial para a historiografia Piauiense. Para construir esse artigo, 

passamos por várias etapas de organização do      trabalho e dos periódicos. A primeira foi entender 

alguns autores e suas ideias, como CERTEAU (1982), VEYNE (1971), BOURDIEU (1981), 

FOCAULT (1999) e BURKE (2005). Desse modo, as ideias desses autores ajudaram a aguçar 

minhas percepções sobre o passado da cidade. Foi possivel gerar mais indagações referentes 

ao objeto sem perder o foco principal deste trabalho, que era apresentar a caracterização dos 

espaços urbanos de teresina através de textos dos historiadores piauienses, que apesar da 

ligação com um determinado grupo político, não se ausentaram da critíca, revelando além do 

que  foi proposto, a atuação das elites na constituição de teresina. 

Neste trabalho, a Cadernos de Teresina passou por quatro etapas de análise, a) busca 

das edições que possuiam textos referentes à cidade de Teresina no século XIX e XX, b) 

indentificação dos temas abordados nos artigos publicados, c) indentificação dos 

históriadores, d) analisar e problematizar os textos, abordando a forma em que eles 

caracterizaram os espaços urbanos de Teresina. 

Ao ter contato com as fontes foram utilizados recursos tecnológicos para fazer a captura 
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dos textos. Após isso, partimos para a critíca, análise e aplicação de método, observando 

períodos, conjunturas e relações culturais da cidade com o tempo e cotidiano. Além do mais, a 

disputa de classe foi uma das bases de pesquisa, pois um grande fator comum entre os textos 

analisados é a sobreposição de uma classe dominate, seja pelo discurso ou pela força. 

As ideias de CRUZ E PEIXOTO (2007) e seu metódo materialista foram de extrema 

importância para a construção do resultado da primeira suspeita, no que diz respeito à forma 

que foi abordado o periódico. As autoras prezam por um metódo de análise profunda dos 

periódicos, observando conjuntura, locais de fala, política e projeto editorial, assim trazendo 

clareza para a investigação, gerando uma hipótese principal, ou seja, a materialização da revista 

Cadernos de Teresina enquanto objeto ativo de pesquisa, abrindo espaço para perspctivas 

plurais, sintetizada nos pensamentos de outros autores utilizados na pesquisa. 

Para deixar clara a ideia de objeto ativo, podemos analisar a discussão relacionada à 

cidade abordada pelos historiadores locais, que à medida em que o trabalho, propriedades, 

população se desenvolviam era aberto um leque de possibilidades, apresentando uma 

diversidade maior do passado Teresinense. por isso as edições dos anos 1990 da revista 

Cadernos de Teresina se tornaram essenciais para a formulação deste trabalho.  

Este trabalho apresentou, então, os resultados da primeira investigação. 

A caracterização dos espaços urbanos de Teresina condicionada pelas elites locais, 

apresentada através dos textos históricos da revista Cadernos de tersina. A busca por respostas 

de um questionamento inicial foi o ponto de partida para entender a Cadernos de Teresina, 

uma revista que possuia narrativas pluralistas relacionadas à cidade de Teresina. Uma revista 

que estava ligada a um determinado grupo político que possuia poder editorial, ou melhor, 

dizendo recursos, uma revista que após seus dez primeiros anos trouxe uma colaboração 

expressiva para nossa história permitindo uma reflexão ampla ao público leitor. 
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