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APRESENTAÇÃO
O GEPIADDE tem a satisfação de trazer a público os primeiros volumes da Revista Fórum
Identidades que tem como objetivo divulgar pesquisas com ênfase na questão identitária e
sua complexidade na contemporaneidade. Trata-se de um veículo acadêmico interdisciplinar
com destaque para as áreas de Educação, Letras e Ciências Sociais.

Os volumes 01 e 02 da Revista do fórum Identidades apresentam textos selecionados pelo
Conselho Editorial. A maioria deles traz uma versão das pesquisas apresentadas no Fórum
Identidade e Alteridades: diálogos (im)pertinentes, que aconteceu nos dias 11 e 12 de
setembro de 2007, na cidade de Itabaiana (Se).

No primeiro volume, damos destaque para a cultura local com o Dossiê: Identidade
sergipana: da literatura à história. No segundo, ressaltamos o papel social da educação e os
desafios da inclusão social com o Dossiê: Educação e Identidades.

Esses primeiros volumes questionam as fronteiras do conceito Identidade em muitas áreas
do conhecimento. Cabe lembrar que a utilização do conceito de identidade vem sendo
empregada de forma generalizada e não tem sido problematizada. Isso pode resultar em sua
naturalização e na perda do rigor analítico. Com isso, este periódico tentar colocar a
Identidade como um dos principais eixos para a reflexão sobre a pesquisa universitária.

Assim, a Revista Fórum Identidades debate o tema "Identidades" por diversas perspectivas
teóricas. A problematização do sujeito no mundo contemporâneo em suas dimensões
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regional, nacional e global constituiu-se no eixo dos estudos aqui apresentados. O leitor vai
encontrar, nos textos selecionados, a relação entre identidade e estudos na área de Letras:
literatura e linguística. Há também uma especial atenção acerca da identidade histórica do
povo sergipano. Outros parâmetros que merecem destaque são os voltados para a
identidade na educação, além de muitas reflexões acerca das identidades sexuais e de
gênero. E, para fechar essas primeiras abordagens, traz estudos sobre a questão da
identidade cultural dos afro-brasileiros e suas africanidades.

A relevância da criação de um Fórum e de um periódico para divulgação do estudo acerca
das Identidades está respaldada no fato de ser um dos principais temas da atualidade. No
Brasil, a base de dados do CNPq registra mais de 700 Grupos de Estudos que, em suas linhas
de pesquisa, abordam essa temática. Na UFS, existem pelo menos seis grupos que
pesquisam o tema.

Portanto, esta Revista propõe uma discussão comprometida com o papel social da
universidade pública com um olhar para a graduação, extensão e pós-graduação além de
aproximar grupos e pesquisadores que estudam temas pertinentes às questões étnicoraciais e afro-brasileiras, à sexualidade, aos estudos de gênero, às perspectivas de classe,
entre outras.

Na sequência, temos os artigos selecionados para o primeiro volume.

VOLUME 01
DOSSIÊ: IDENTIDADE SERGIPANA: DA LITERATURA À HISTÓRIA

IDENTIDADE E MEMÓRIA EM OS DESVALIDOS, DE FRANCISCO DANTAS
Maria Luzia Oliveira Andrade
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A IDENTIDADE NACIONAL EM FRANCISCO DANTAS
Joseana Souza da Fonseca

MANÉ PIABA: REPRESENTAÇÃO DE UM SETANEJO NA OBRA DE FRANCISCO DANTAS
Aldair Smith Menezes

O DESCENTRAMENTO DA IDENTIDADE FEMININA EM A SOMBRA DO PATRIARCA
Daniele Barbosa de Souza Almeida

DO INCÊNDIO AO CONFINAMENTO: RELATOS DA TRAJETÓRIA DE VIDA DE UMA PORTA
VOZ DAS TRADIÇÕES AFRO-BRASILEIRA EM SERGIPE
Margareth Pinto de Menezes

BRINCADEIRAS, RELIGIOSIDADES E ALIMENTAÇÃO NAS DÉCADAS DE 1940 E 1950 NAS
MEMÓRIAS DE UMA CABOCLA SERGIPANA
Aaron Sena Cerqueira Reis

TRADIÇÕES POPULARES EM SERGIPE NAS DÉCADAS DE 1940 E 1950 NAS MEMÓRIAS DE D.
LUZIA
Rivanaldo Oliveira
MEMÓRIA DO ARIBÉ: ASPECTOS DE SOCIABILIDADES ENTRE AS MULHERES EM ARACAJU
NAS DÉCADAS DE 1940 E 1950
Fábio dos Anjos Cardoso

Agradecemos aos autores que, gentilmente, cederam os direitos de seus textos para a
publicação neste periódico acadêmico e desejamos boas reflexões a todos.

Itabaiana, dezembro de 2007.
Conselho Editorial
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