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RESUMO
Tomando os registros escritos como fontes para o estudo das modificações sociais
ocorridas no devir, a presente análise foi desenvolvida com base na leitura,
catalogação e análise dos dados presentes nos inventários e processos
complementares da cidade de Cajazeiras, entre os anos de 1900 a 1904. Esta, tem
como objetivo desenvolver reflexões sobre a cultura material e redes de
sociabilidade da localidade mencionada. A discussão será impulsionada com base
em outros olhares lançados, na mesma direção do que é proposto neste, à exemplo
das pesquisas realizadas por Macêdo (2007), Silva Filho (1999), Teixeira (2012) e
outros. Percebendo sobretudo que a documentação estudada serve de suporte para
que novos estudos historiográficos sejam desenvolvidos, e possibilitem amplas
interpretações acerca das características materiais, econômicas e sociais da cidade
em questão.
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ABSTRACT

Taking written records as sources for the study of social changes that occurred in the
course of time, the present analysis was developed based on the reading, cataloging
and analysis of data present in the inventories and complementary processes of the
city of Cajazeiras, between the years 1900 and 1904. This, aims to develop
reflections on the material culture and sociability networks of the aforementioned
locality. The discussion will be driven based on other looks launched, in the same
direction of what is proposed here, such as research conducted by Macêdo (2007),
Silva Filho (1999), Teixeira (2012) and others. Above all, we realize that the
documentation studied serves as support for new historiographical studies to be
developed, enabling broad interpretations of the material, economic and social
characteristics of the city in question.
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