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Como Editora, ressalto, mais uma vez, o empenho da Administração
Central/PROPESq e da Comissão Editorial que, criteriosamente, vêm
avançando nesse nível de produção, especialmente dos Conselheiros
Carlos Alberto Cunha Miranda, Elba Lúcia Cavalcanti de Amorim e
Renato Dornelas Câmara Neto aos quais coube a missão de rever e
adequar as normas do novo edital. Congratulo-me, ainda, com
autores/orientadores, e com os Centros Acadêmicos que
responderam à chamada do Edital.
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Espera-se que, incentivados pelas publicações, a comunidade
universitária prossiga na pesquisa realimentando o ensino e abrindo
portas à extensão.

A PERSEVERANÇA DOS CAIXEIROS:
O MUTUALISMO DOS TRABALHADORES DO COMÉRCIO EM MACEIÓ (1879-1917)

Esta Coleção oportuniza e publica a pesquisa qualificada de
professores e alunos da UFPE. O padrão de cores utilizado nas capas
identifica a área do conhecimento e, consequentemente, o Centro
Acadêmico onde o pesquisador está inserido: laranja para as
Humanidades, verde para Saúde e azul para as Ciências Exatas e da
Natureza.
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Historiador, Osvaldo Maciel foi
professor da Educação Básica
durante 11 anos – destacando-se as
experiências vividas na rede pública
Estadual de Pernambuco
(1998–2001) e Municipal de Maceió
(2001–2006). No Ensino Superior, foi
professor auxiliar de História do
Brasil da Famasul, em Palmares/PE
(2000–2003), e é, atualmente,
professor adjunto dos cursos de
História da Uneal (Campus
Arapiraca) e da Ufal (Campus
Maceió). Entre outros, publicou
Trabalhadores, identidade de
classe e socialismo (2009),
organizou os livros Operários em
Movimento (Edufal, 2007, esgotado) e Pesquisando (n)a província
(Q-Gráfica, 2011), e escreveu o
capítulo relativo à historiografia
alagoana no livro de comemoração
dos 50 anos da Anpuh, organizado
por Raquel Glezer: Do passado para
o futuro, (Contexto, 2011).

Numa ação conjunta Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e PósGraduação, Editora Universitária e Programas de Pós-graduação da
UFPE, apresentamos, em consonância ao previsto no edital/2011,
dezessete títulos do Programa Teses e Dissertações, fruto de uma
nova política editorial.

A PERSEVERANÇA DOS CAIXEIROS:
O MUTUALISMO DOS TRABALHADORES
DO COMÉRCIO EM MACEIÓ (1879-1917)

UFPE

Este livro analisa a experiência associativa dos caixeiros de Maceió entre
1879 e 1917. Além de uma caracterização geral do mutualismo existente
em Maceió no período, são apresentadas as trajetórias de duas associações: a Sociedade Perseverança e
Auxílio dos Caixeiros de Maceió e a
Sociedade Instrução e Amparo dos
Caixeiros de Maceió, destacando os
conflitos iniciais existentes entre
ambas, e o modo como a primeira
amplia seu leque de serviços e atuação para além do âmbito de seus
associados. Traçando um perfil das
diretorias destas entidades e aspectos das relações clientelares estabelecidas com grupos oligárquicos de
Alagoas, destaca-se ainda o projeto
educacional em sua relação com as
formulações ideológicas dos caixeiros e a cultura literária do período.
Ao final do livro aparecem as campanhas de fechamento de portas e
regulamentação da jornada de trabalho no setor comerciário, lideradas pela Perseverança e Auxílio.
Realizado a partir da consulta a um
amplo conjunto de fontes e estabelecendo um diálogo com a historiografia sobre o tema, o livro amplia o
entendimento sobre a história da
classe trabalhadora no Nordeste
entre o final do Império e a Primeira
República.

