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O trabalho decorre da tese de doutorado “Por onde andou nossa Família: Veredas e
Narrativas da História de Famílias Afrodescendentes no Pós-Abolição” parte da história
da família Sousa, durante meados do século XX e XXI, em Juazeiro do Norte, o trabalho
narra e analisa os processos de migração, focando a chegada da família à cidade de
Juazeiro do Norte onde demarcaram a presença afrodescendente e sua importância no
desenvolvimento cultural, econômico, político e urbano da cidade. O trabalho situa-se
teoricamente no campo da Afrodescendência, um campo de pesquisa que parte da
particularidade, do local, em busca de construir uma história da população
afrodescendente produzida por ela mesma, e onde os protagonistas sejam esta população
e seus ancestrais que construíram e constroem a riqueza deste país. Tem como objetivo
principal ser mais um instrumento de luta e teórico para a implementação da lei
10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afrobrasileira e africana na educação básica, na medida em que subsidia a produção de
História do Ceará e do Brasil. Metodologicamente a pesquisa traçou um caminho
particular que entrelaçou as metodologias advindas da revolução historiográfica da escola
dos Annales: autobiografia, histórias de vida, narrativas, oralidade, memórias de velhos,
fotografias... ao uso das redes sociais virtuais para construir a história do tempo presente,
numa perspectiva fundamentada na importância do desenvolvimento da
Afrodescendência como campo de saber. E neste sentido, rever a história da população
afrodescendente no Ceará, inscrevendo-a num período em que a produção historiográfica
existente a invisibilizou.
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