
                     

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

 

 

CAMILA ALVES DUARTE 

“DO ALTO DA COLINA” – A PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE,  O 

COMÉRCIO, OS RIOS POTENGI E JUNDIAÍ E O COMPLEXO COMERCIAL DO 

GUARAPES (1850 – 1900). 

 

 

NATAL/ RN 

2015 



CAMILA ALVES DUARTE 

 

 

 

 

“DO ALTO DA COLINA” – A PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE,  O 

COMÉRCIO, OS RIOS POTENGI E JUNDIAÍ E  O COMPLEXO COMERCIAL DO 

GUARAPES (1850 – 1900) 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Centro de Ciências 

Humanas Letras e Artes da UFRN, como parte 

das exigências do Programa de Pós-Graduação 

em História, para obtenção do título de Mestre. 

Orientador: Prof. Dr. Helder do Nascimento 

Viana. 

 

 

 

 

 

 

NATAL/ RN 

2015 



 

CAMILA ALVES DUARTE 

 

“DO ALTO DA COLINA” – A PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE,  O 

COMÉRCIO, OS RIOS POTENGI E JUNDIAÍ E  O COMPLEXO COMERCIAL DO 

GUARAPES (1850 – 1900) 

 

Dissertação apresentada ao Centro de Ciências 

Humanas Letras e Artes da UFRN, como parte 

das exigências do Programa de Pós-Graduação 

em História, para obtenção do título de Mestre. 

Aprovada em 29 de outubro de 2015. 

 

 

Prof.ª. Dra. Juliana Teixeira Souza (UFRN)  

(Examinadora interna) 

 

Prof. Dr. Roberto Airon Silva (UFRN) 

(Examinador interno) 

___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Francisco Regis Lopes Ramos (UFC) 

(Examinador externo) 

___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Helder do Nascimento Viana 

(Orientador – UFRN) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Catalogação da Publicação  

   Biblioteca Central Zila Mamede – Setor de Informação e Referência 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duarte, Camila Alves.  

 Do alto da colina - a província do Rio Grande do Norte, o comércio, os rios potengi 

e jundiaí e o complexo comercial do guarapes 1850 - 1900 / Camila Alves Duarte. - 

Natal, 2015.  

 149 f. : il. 

 

      Orientador: Helder do Nascimento Viana. 

 

Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Arte – Programa de Pós-graduação em 

História. 

 

1. Comércio – Economia - Dissertação. 2. Cultura Material - Dissertação. 3. 

Complexo Comercial do Guarapes - Dissertação. 4. Rios– Dissertação. I. Viana, Helder 

do Nascimento. II. Título. 

  

RN/UF/BCZM                                                                 CDU 908 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, aos que amo. Aos que pela fé e esforço superam as dificuldades.  

A todos os que acreditam que, conhecendo o passado,  

podemos compreender o presente e construir um futuro melhor. 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 Agradeço primeiro a Deus, por todas as oportunidades que iluminou em meus 

caminhos, essa fé guiou-me nos momentos mais difíceis. Agradeço a minha família, meus 

pais Maria de Lourdes Alves e Ubiratan Pessoa Duarte, e ao meu irmão com amor de quase 

filho, Pedro Gerson Duarte Neto, por todo apoio, incentivo, amor e dedicação de suas 

presenças em minha vida; sem eles essa trajetória não teria o mesmo sentido, eles são minha 

base, minha força e a fonte onde minhas esperanças se renovam. Ao meu namorado Camilo, 

por todo amor, compreensão, boas palavras, e por deixar meus dias mais felizes com seu 

espírito tranquilo e sua alma aventureira única. A minha tia Arlete e ao meu tio Marto, que 

sempre me acolheram em sua casa com todo carinho e atenção nos dias em que necessitei 

desse abrigo tão querido. Aos amigos e colegas do Museu Câmara Cascudo/UFRN em 

especial ao Laboratório de Arqueologia, na pessoa do professor Luiz Dutra, por todo 

aprendizado e crescimento, desse lugar pude me transformar de uma menina recém-chegada 

na Graduação em 2008, a uma profissional que entende a responsabilidade que está nos 

objetos com que trabalhamos. Ao Walter Morales e a Flávia Brado Mói, pelo imenso 

aprendizado que o trabalho e a pesquisa com eles me proporcionaram. Aos meus amigos do 

Laboratório de Arqueologia (Larq/UFRN), que me acolheram como se tivesse nascido 

“larquiana”, Gerlane, Angélica, Aressa, Noemi, Jônatas, Daniel, Pedro, Ismael, Anne, Taise e 

Álvaro, sem eles essa jornada seria mais difícil, abrandada pelas suas agradáveis conversas e 

valiosas amizades e pela ajuda imprescindível nos trabalhos de campo desta dissertação, em 

especial ao professor Dr. Roberto Airon Silva, meu orientador da monografia da 

especialização em Arqueologia, e mais do que isso, um professor amigo de quem vou guardar 

lições para a vida. As minhas amigas queridas Ildegarde Elouise, Águida Priscila e Mayara 

Fernanda, que conheci na graduação, mas que estarão comigo por toda vida, por seus apoios e 

conversas que me arrancam sorrisos.  Aos professores do Mestrado, em especial, aqueles que 

cursei as disciplinas, Dr. Sebastião Vargas, Dra. Juliana Teixeira, Dra. Fátima Martins e Dr. 

Raimundo Arrais, cada um deles tiveram contribuições para que esse trabalho pudesse 

progredir. Aos meus amigos do mestrado, pelas trocas valiosas e por participarem como bons 

companheiros das angustias necessárias, em especial aos meus amigos Arthur Cássio, amigo 

de vida e de sangue, my brother, pela ajuda nunca negada, e a minha amiga gravidíssima linda 



Débora Quézia, que praticamente a conheci nesse mestrado, mas tenho a sensação que 

gostaria de tê-la conhecido a muito tempo. A todos os órgãos de guarda de documentação que 

pesquisei, Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), Solar João 

Galvão – Acevo Eloy de Souza (ACES) e IPHAN/RN, a seus funcionários que sempre me 

atenderam com a mais polida atenção e dedicação. Ao Programa de Pós-Graduação em 

História (PPGH), na pessoa do coordenador, professor Francisco Fernandes Santiago Júnior, e 

toda sua equipe, sobretudo o secretário Luann Alves. A minha banca de qualificação, 

professores: Dr. Raimundo Arrais, Dra. Fátima Martins e Dr. Roberto Airon, seus 

apontamentos foram sem igual, e levaram esse trabalho por caminhos que melhor o 

viabilizaram.   Por último, mas não menos importante, ao meu orientador professor Dr. Helder 

do Nascimento Viana, por toda sua gentileza e paciência, por suas orientações e suas 

indicações perspicazes de bibliografia e fontes, que me fizeram caminhar por descobertas 

valiosas e me tornaram uma historiadora melhor a cada leitura, muito grata por tudo. Este 

trabalho não foi só meu, mas de todas essas pessoas e mais algumas outras, que minha 

memória não permitiu citar, e que peço desculpas. Todas elas fizeram parte de tudo isso, pois 

não se pode construir nada sozinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A vida material são os homens e as coisas, as coisas e os homens”. 

Fernand Braudel 

 

 



RESUMO 

 

O complexo comercial do Guarapes foi durante a segunda metade do século XIX a maior 

praça comercial da província do Rio Grande do Norte. Neste recorte temporal, é possível ver 

seu florescimento, por volta de 1850, como um dos lugares centrais do comércio na província, 

e seu posterior abandono em 1900. Esta dissertação tem como objetivo investigar, na sua 

primeira parte, os caminhos que auxiliam a entender, como o contexto da expansão dos 

mercados mundiais na segunda metade do século XIX, possibilitaram as condições para o 

surgimento do complexo comercial. No entanto, as relações comerciais estabelecidas nesta 

província, por intermédio do complexo comercial, mesmo participando dessa conjuntura de 

escala global, reservou características particulares em suas relações sociais e comerciais, pois, 

se tratando de uma província periférica, atentamos para as singularidades das relações 

ocorridas neste espaço. Na segunda parte, procuramos entender a importância que os rios 

Potengi e Jundiaí tiveram para a instalação do complexo comercial do Guarapes na segunda 

metade do século XIX. Como sua posição geográfica em relação aos rios, possibilitou que 

esse espaço se tornasse zona de fluxo e confluência de mercadorias distribuídas para as 

diversas partes do interior da província do Rio Grande do Norte. Também acompanhamos o 

processo que fez esses rios saírem do protagonismo das relações de locomoção e transporte 

nesse espaço, cedendo lugar as linhas férreas e as estradas de rodagem. Na terceira parte, 

procuramos entender o complexo comercial do Guarapes em foco. Analisando sua 

distribuição espacial na paisagem, e como essa organização espacial guardava ao mesmo 

tempo traços do patriarcalismo brasileiro expostos por Gilberto Freyre, mas também, 

características “modernas”, devido ao incremento de uma nova cultura material inserida na 

província. Também procuramos compreender elementos dessa cultura material que constituía 

o ambiente do complexo, e como essas fontes materiais são importantes para o entendimento 

dessa sociedade em estudo. Tratamos desde os maiores fragmentos aos menores, sem 

hierarquizá-los. Entendendo que, o estudo associado das fontes escritas e materiais propiciam 

um ganho no entendimento dos cotidianos dessas pessoas que viveram nesse espaço do 

complexo na segunda metade do século XIX.  

 

 

Palavras-chave: Comércio, Rios, Paisagem, Cultura Material e Complexo Comercial do 

Guarapes. 



 

ABSTRACT 

 

The commercial complex Guarapes was during the second half of the nineteenth century most 

commercial street of Rio Grande do Norte province. In that time frame, you can see its 

flourishing as one of the central places of trade in the province in 1850, and its subsequent 

abandonment in 1900. This thesis aims to investigate, in its first part, the paths that help to 

understand, as the context of the expansion of global markets in the second half of the 

nineteenth century enabled the conditions for the emergence of the commercial complex. 

However, trade relations established in this province through the commercial complex, even 

participating in this global environment, reserved particular characteristics in their social and 

trade relations, as if dealing with a peripheral province, we look at the uniqueness of the 

relationship occurred in this space. In the second part, we seek to understand the importance 

that the rivers Potengi and Jundiaí had to install the commercial complex Guarapes in the 

second half of the nineteenth century. As the geographical position in relation to rivers, 

enabled this space became flow zone and confluence of goods distributed to the various parts 

of the interior of the province. We also monitor the process that made these rivers leave the 

role of mobility and transport relations in this space, giving way the railways and roads 

shooting. In the third part, we seek to understand the commercial complex Guarapes in focus. 

Analyzing their spatial distribution on the landscape, and how the spatial organization held at 

the same time traces of the Brazilian patriarchy exposed by Gilberto Freyre, but also 

"modern" features, due to the increase of a new culture inserted material in the province. We 

also seek to understand elements of material culture that was the environment of the complex, 

and how these materials are important sources for understanding this society under study. We 

treat from the biggest to the smallest fragments without hierarchize them. Understanding that, 

the study associated the written sources and materials provide a gain in understanding of 

everyday these people who lived in that area of the complex in the second half of the 

nineteenth century. 

 

 

Keywords: Commerce, Rivers, Landscape, Material Culture and Commercial Complex 

Guarapes. 
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INTRODUÇÃO 

Casas de quinhentos anos, mas tantas vezes 

destruídas e reformadas que sua inefável 

vetustez não tem mais idade. É assim que 

me identifico, viajante, arqueólogo do 

espaço, procurando em vão reconstruir o 

exotismo com o auxílio de fragmentos e de 

destroços. 
 
Lévi-Strauss – Tristes Trópicos p. 39 

 

O “Casarão do Guarapes”, como mais frequentemente é conhecido pela 

população local, ou “museu velho”, localiza-se na margem esquerda da rodovia federal 

BR-226, que liga a capital do Rio Grande do Norte, Natal, ao município de Macaíba. 

Foi fundado na segunda metade do século XIX pelo paraibano Fabrício Gomes Pedroza, 

membro que dará origem a uma das famílias de carreira conhecida na política norte-rio-

grandense1. Fabrício Gomes Pedroza exerceu tanto funções comerciais quanto cargos 

políticos na província, o que teria facilitado a captação de investimentos junto ao 

governo provincial para a localidade do Guarapes, onde instalou sua casa comercial e as 

demais construções que davam suporte a esse empreendimento. Esses investimentos 

favoreceram a sua instalação na margem direita do rio Jundiaí, posicionamento 

geográfico estratégico, pois servia de zona de interligação entre a capital, Natal, e as 

localidades do interior da província do Rio Grande do Norte, garantindo a 

comercialização entre esses espaços.2 

Nos tempos atuais, o espaço que abrigou o “Casarão do Guarapes” tem sido 

constantemente noticiado nos jornais natalenses, quando se precisa recorrer à história de 

um local em abandono ou em ruínas. Uma matéria do jornal Diário de Natal, publicada 

no ano de 2011, apresentava o seguinte título: “Sinônimo de riqueza no século XIX, 

                                                           

1 Sobre esse assunto ver: CASCUDO, Luís da Câmara. O Livro das Velhas Figuras (vol. 1) Natal, Ed.do 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, 1974. 

2 De acordo com José Murilo de Carvalho, uma das características principais da elite imperial era o seu 

estrito relacionamento com a burocracia estatal, pois além de administrar seus investimentos, essa elite 

ocupava muitos cargos políticos na província, tomando a maioria das decisões políticas, inclusive a 

respeito da distribuição dos recursos provinciais. Embora houvesse distinção formal e institucional entre 

as tarefas judiciárias, executivas e legislativas, elas muitas vezes se confundiam na pessoa dos 

executantes. O autor José Murilo (1996), na sua obra “A construção da ordem”, apresenta que não havia 

categorias bem definidas sobre as ocupações, no entanto isso revela um detalhe crucial para entender a 

própria estrutura social da época. Trata-se da frequente ocorrência do fenômeno da ocupação múltipla. 

Essa elite ocupava vários cargos fora e dentro da administração provincial.   
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“Casarão” dos Guarapes será recuperado”3 . O interessante exposto nessa matéria 

publicada em 2011 não era seu conteúdo de exaltação ao casarão, nem a iniciativa dos 

engenheiros e intelectuais locais para recuperação, nem mesmo ser implantado no local 

um memorial da história do comércio e indústria do RN, a fim de criar, em conjunto 

com o engenho Ferreiro Torto, localizado no município de Macaíba, um cinturão 

turístico. O interesse da matéria jornalística podia ser resumido na fala de um morador 

da localidade, Francisco Sousa, de 60 anos, para o jornalista do Diário de Natal, de que 

o local não mais guardava qualquer marca do seu passado áureo: “Difícil de crer que 

Guarapes já foi sinônimo de riqueza. A realidade de hoje leva a acreditar que depois que 

a pobreza chegou, ela ficará aqui para sempre”. 

Também atualmente, as ruínas do antigo prédio ganham realce por meio dos 

órgãos e políticas patrimoniais. Em 18 de dezembro de 1990, essas ruínas foram 

tombadas pelo Patrimônio Histórico Estadual através da Portaria n° 456/90 e, em 08 de 

fevereiro de 2002, o casarão e todo o terreno que circunda suas imediações tiveram sua 

área desapropriada e adquirida pelo governo do Estado, que o tornou de utilidade 

pública. Hoje, na localidade da instalação do antigo entreposto comercial, conta-se 

apenas com as ruínas da casa principal, que era sede e empório, além de partes do 

ancoradouro para embarcações, quando o porto, que se localiza nas imediações do 

complexo comercial, ainda estava em funcionamento. As demais construções que 

participam do complexo não são identificáveis através de uma observação superficial do 

terreno. 

 A superabundância de tempos que pode ser observada ao se deparar com as 

diversas temporalidades em convivência no Guarapes, vemos o rio Jundiaí em encontro 

com o Potengi: as ruínas da casa comercial e a cidade, hoje já quase completamente 

urbanizada, envolvendo um ambiente que não pode ser descrito por nenhum esquema 

que o determine em categorias pré-existentes, sem observar suas transformações 

espaciais e na paisagem. Porque, como esclarece o morador da comunidade do 

Guarapes, no início deste texto, “é difícil de crer que Guarapes já foi sinônimo de 

riqueza”. Vemos uma temporalidade na fala do morador da comunidade, que não 

corresponde aos tempos de riqueza do espaço. Hoje observamos na paisagem estruturas 

“antigas” e “modernas” que sobrevivem em uma paisagem que não é só uma, mas 

                                                           

3Sobre a matéria ver o site hospedado em: <www.dnonline.com.br/app/noticia/divirta-

se/2011/05/04>Acesso em 04 maio de 2011. 

http://www.dnonline.com.br/app/noticia/divirta-se/2011/05/04
http://www.dnonline.com.br/app/noticia/divirta-se/2011/05/04


3 
 

várias. São as camadas de espaços e tempos sobrepostos, como esclarece Simon 

Schama, “que se interpolam, feitas de construções coletivas e eleições pessoais” 

(SCHAMA, 1996, p. 20).  

 O “Casarão do Guarapes” é lembrado pela historiografia tradicional do Rio 

Grande do Norte. Esta esteve centrada em ressaltar a imponência do edifício e o apogeu 

econômico a ele associado. Segundo Câmara Cascudo (1999, p. 218), o complexo 

comercial estava localizado “Na colina solitária, a curva doce do rio, amplo, igual. 

Fundou-se “Casa de Guarapes”. Embaixo, margeando, a fila dos armazéns bojudos que 

tudo guardavam e vendiam. Em cima, os escritórios, almoxarifados, a capela, a escola, o 

quartel-general da ação”. “A Casa de Comércio do Guarapes foi durante meados do 

século XIX até as primeiras décadas do século XX a maior praça comercial do Rio 

Grande do Norte”.  

Todas as construções, além das já citadas acima, que estão nas imediações do 

casarão principal, fazem parte do que denomino de “complexo” e nos permitem melhor 

observar como a materialidade dialoga com esses espaços em movimento. Como essas 

estruturas serviram ao comércio e principalmente às relações sociais estabelecidas 

nesses espaços. A questão que se impõe não é somente estudar o casarão tombado, já 

naturalizado como marco na paisagem, mas entender que o resto material deixado pela 

ruína que ainda está aparente é somente um indício de todo um conjunto de evidências 

materiais que se desenvolveram nessa segunda metade do século XIX. 

 Sua significativa irradiação econômica, exportando para a Europa produtos 

produzidos na província, como o algodão, e importando produtos manufaturados, 

contava com um complexo de armazéns às margens do rio Jundiaí e um ancoradouro 

capaz de receber embarcações de até 500 toneladas. Tendo no episódio da Guerra de 

Secessão nos EUA, de 1861 a 1865, perspectivas indefinidas à comercialização do 

algodão, relacionada a uma maior aceitação pelo mercado do produto brasileiro, já que 

o principal exportador do período estava fora do mercado devido à Guerra.  

No percurso da segunda metade do século XIX, que o trabalho se localiza 

temporalmente, tomando como objeto de investigação a instalação de um complexo 

comercial a “Casa Comercial do Guarapes” em meados de 1850, na província do Rio 

Grande do Norte. Nas fontes das Falas dos Presidentes de província do Rio Grande do 

Norte, seu funcionamento vai até 1872, relatando seu fim por motivo de doença do seu 

proprietário. Mesmo com o suposto fim das suas atividades nesse período, entendemos 
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que o complexo não sumiu simplesmente do cenário comercial da província, e o espaço, 

como explicitaremos mais adiante, está para além das estruturas da casa comercial 

localizada na paisagem. 

Os memorialistas, como Jasen Leiros, Meneval Dantas e Eloy de Souza, que 

relataram durante o início do século XX suas memórias sobre a província do Rio 

Grande do Norte no século XIX, são consultados pela sua relevância em informações 

não explicitadas nos documentos oficiais. Atentando, claro, que a memória é um 

documento em fluxo, e que pode trazer tempos misturados. Mesmo dessa forma, ela 

corrobora informações imprescindíveis para a análise que o caráter comercial do espaço 

estudado vai além da data da morte do Fabrício Gomes Pedroza. 

Não somente os memorialistas, mas também a historiografia do Rio Grande do 

Norte, em autores como Câmara Cascudo, Tavares de Lira, Eloy de Souza, Rocha 

Pombo, Itamar de Souza, João Galvão, Manoel Dantas e na fonte o jornal O Caixeiro, 

foram trabalhos consultados, a fim de entender e buscar informações sobre esse espaço 

na segunda metade do século XIX. Nessas fontes, aparecem referências às atividades do 

complexo comercial posteriores à data de 1872, que seria a data da morte do seu 

proprietário, Fabrício Gomes Pedroza. Portanto, com o intuito de melhor entender as 

relações comerciais e sociais do período, foi necessário a análise de alguns anos 

posteriores ao advento da República, em 1889. Vendo isto, como as temporalidades não 

são estáticas, e as mudanças políticas nem sempre seguem as mudanças sociais, essas 

datas podem ser recuadas ou avançadas a título de esclarecimentos dos processos 

históricos. Para tanto, o recorte temporal vai de 1850 a 1900, alguns anos após a 

proclamação da República, verificando que nos documentos e nas fontes consultadas, 

ocorre referências ao complexo comercial durante esse período final do século XIX. 

O recorte espacial não abrange somente o espaço destinado à instalação do 

complexo comercial do Guarapes, pois, no século XIX, os rios têm uma importância 

preponderante no comércio e nos transportes de pessoas e mercadorias, por isso, os rios 

Potengi e Jundiaí são adicionados ao espaço estudado. Porque eles proporcionaram o 

acesso ao mar, até chegar aonde foi instalado o complexo comercial do Guarapes, na 

fronteira entre Natal, a capital da província, e Macaíba, a principal localidade comercial 

durante o período. E serviam como zona de confluência entre as localidades do interior 

da província e a capital.  
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São identificados elementos pertencentes ao complexo que ultrapassam as 

fronteiras onde se localizava o casarão, considerando que, para o entendimento do 

objeto em estudo, é necessário analisar todos os espaços que davam suporte às 

atividades do complexo comercial, não isolando tais elementos da paisagem em que 

estava imersa. Como exemplo disso, temos os armazéns à sua volta, as pontes, estradas 

de acesso, ancoradouro, casas de trabalhadores do empório comercial, capela e outras 

estruturas identificadas, as quais são citadas no estudo da documentação. 

Empório dos Guarapes, Fabrício & Cia, Casa comercial, Casa Guarapes, 

Casarão Guarapes, Museu Velho do Guarapes, Entreposto comercial dos Guarapes, 

Casa importadora e exportadora de Fabrício Gomes Pedroza – todas são denominações 

atribuídas à localidade, citadas em diferentes meios de veiculação, como jornais atuais 

do Estado, na historiografia, na documentação das Falas dos Presidentes de província e 

em jornais de época, como O Caixeiro. Portanto essas diferentes denominações podem 

aparecer no transcorrer do texto, quando nos referimos ao complexo comercial do 

Guarapes. 

Todas essas fontes citadas acima são utilizadas na identificação do processo de 

instalação, funcionamento e declínio do complexo comercial. Além das fontes escritas, 

foi imprescindível a utilização das fontes materiais identificadas em idas a campo no 

espaço do recorte da pesquisa. A metodologia utilizada nessa etapa é denominada por 

Anthony Brown (BROWN, 1987) como “fieldwork” e definida como sendo “o estudo e 

o registro dos remanescentes das atividades humanas do passado sem escavação”. 

(BROWN, 1978). Dessa forma, estamos de acordo com a perspectiva do trabalho de 

Brown, observando a importância de “fieldwalking”, ou seja, atividade realizada através 

de uma caminhada de campo, levantando informações múltiplas do espaço, e que 

destaca também a importância de mapas dos arredores, e também das diferentes fontes 

das quais se possa associar com as fontes materiais.  

A partir da identificação em campo dessas fontes materiais, foi estabelecido um 

diálogo entre autores, como, por exemplo, Gilberto Freyre, e também com os elementos 

materiais verificados nos dados empíricos, presentes tanto nas fontes consultadas das 

Falas de Presidente de província e do Jornal O Caixeiro. Procuramos entender como os 

novos padrões de consumo e comércio da segunda metade do século XIX ainda 

conviviam com padrões sociais tidos como coloniais e/ou patriarcais. Como esses 

padrões patriarcais se misturavam, ao modo de vida burguês nascente.   
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As relações de importação e exportação efetivadas nesse espaço indicam o grau 

de inserção desse complexo comercial no sistema econômico e social do período em 

estudo. A cultura material que se desenvolvia em fins do século XIX estava inserida em 

um contexto social com a presença de um processo de crescimento econômico, de novas 

tecnologias e de maior mobilidade física. Para esse espaço, a questão da mobilidade 

veio pela sua posição na paisagem, que garantia o transporte de mercadorias através da 

navegação entre os rios Jundiaí e Potengi. 

Um dos objetivos deste trabalho foi entender como esse complexo está inserido 

em um contexto de modificações trazidos pela Revolução Industrial, mas que guarda 

ainda as particularidades locais de comercialização. Também procura saber, como a 

lógica estrutural de distribuição das estruturas na paisagem se instala nesse espaço e 

depois como a mesma vai sendo modificada, e ainda mais, saber a importância que os 

rios Jundiaí e Potengi exercem para a comercialização e transporte nesse espaço e como 

as estruturas que davam sustentação ao comércio modificaram suas rotas de 

importância. Esse espaço, por suas características de importância econômica e 

circunstâncias temporais, o que antes era uma zona privilegiada para a comercialização, 

passa a uma situação posterior de abandono. 

 O momento tratado da instalação do complexo comercial, onde ocorre uma 

convergência de recursos entre 1850 e 1900, tem características próprias do uso desse 

espaço que diferem muito do seu posterior abandono pelo desvio das rotas de comércio 

convergindo para a capital. Para buscar o entendimento dessa mudança, mas também 

observando como se processaram as relações comerciais nesse período, neste estudo 

associado, utilizamos “As falas dos Presidentes de província”4 entre 1850 e 1873, o 

Jornal O Caixeiro5, compreendendo os volumes que vão de 1892 a 1894. Nas falas 

foram extraídas as referências à casa comercial e as construções que deram suporte ao 

seu funcionamento e também a respeito da importância que os rios Potengi e Jundiaí 

exerceram para o favorecimento do comércio nesse espaço. No jornal O Caixeiro, 

buscamos referências à casa comercial do Guarapes e também à cultura material que 

vinha sendo inserida na província nessa segunda metade do XIX.  

                                                           

4FALAS e Relatórios dos Presidentes de província do RN:1835 a 1873: Fundação Guimarães Duque/ 

Fundação Vingt-Um Rosado, 2001.Coleção mossoroense [Série “G”, n. 8]. 
5JORNAL “O CAIXEIRO”. Fundação Biblioteca nacional – Hemeroteca digital brasileira. Disponível 

em: < http://hemerotecadigital.bn.br/> Acesso em 02 de novembro de 2013. 

http://hemerotecadigital.bn.br/
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O impulso à edificação e melhoramentos materiais são uma constante nas Falas 

dos Presidentes de província. Por isso, essa materialidade é importante como fonte de 

pesquisa desse espaço. Partimos da ideia de Félix A. Acuto (2003), de que o espaço 

social participa ativamente da conformação da vida social, da produção e da reprodução 

das ações, práticas e relações sociais particulares (ACUTO, 2003). De alguma maneira, 

a estruturação do espaço social, tanto reflete como condiciona a estruturação da 

sociedade. Ao falar de materialidade nas espacialidades, é possível se referir à cultura 

material socialmente inserida em um espaço, tanto a infraestrutura física fixa, como os 

objetos móveis que ajudam a construir o significado desse lugar na paisagem.  

Dessa forma, a espacialidade está também integrada por rastros físicos naturais 

que podem estar incorporados como elementos constitutivos desse espaço social e 

carregados de significados. Por ser um produto social, pode-se dizer que uma 

espacialidade reflete em certo sentido a estrutura da sociedade que a produziu. De 

qualquer maneira, as estruturas e as relações espaciais são a forma material da estrutura 

social e relações sociais. Tal reflexão se torna clara quando observamos esse espaço 

social inserido na paisagem. 

Entendemos o espaço no trabalho a partir da reflexão de Fábio Duarte (2010), 

que nos apresenta as cidades como condensadoras e dispersoras de objetos e ações e que 

poderiam ser vistas como um dínamo da sociedade. Dínamo, aqui entendido como uma 

metáfora industrial, a relação entre as tecnologias emergentes e a dinâmica da sociedade, 

especialmente como apropriação do espaço que se altera. A classificação das 

características múltiplas do espaço se dá por propriedades que lhes são intrínsecas. 

Considerando esse espaço de convívio coletivo, Henri Lefebvre propõe uma teoria da 

produção do espaço social, ou melhor, dos espaços sociais, que vão dos ambientes 

domésticos aos espaços estruturais mais amplos, como, no nosso caso, a província do Rio 

Grande do Norte em contato com outras regiões do Império do Brasil e com países como 

a Inglaterra. 

São espaços compartilhados que possuem uma orientação da sua vivência 

gravada em seus objetos e condutas. Assim, o espaço é a “morfologia social”, não um 

quadro ou caixa em que os fatos ocorrem; mas justamente essas ocorrências são 

simultaneamente fatores da produção e sintomas dos fundamentos ideológicos 

formadores do espaço. O espaço social envolve as coisas produzidas, compreende suas 
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relações em sua coexistência. É dessa forma que o complexo comercial pode ser 

entendido como espaço social. 

O espaço é composto pela relação entre sistemas de objetos e sistemas de ações. 

Em sua definição, Milton Santos (Apud DUARTE, 2010) considera a ação humana, pois 

apenas ela tem finalidade para caracterizar o que chama de espaço social, que sempre 

envolve objetos produzidos pelo ser humano. O espaço também pode ser entendido como 

um conjunto de fixos e fluxos. Essas construções produzidas pela ação humana presentes 

no complexo comercial dos Guarapes representam “suportes” ao convívio nesses espaços 

sociais, e a partir delas podemos elucidar questões que, analisando as fontes escritas, 

isoladamente, não seria possível percebê-las. Por isso, somente através da ruína da casa 

principal, ainda visível na paisagem não é possível compreender esse espaço em fluxo, 

falta a observação do que não está mais visível, das outras construções que formam o 

complexo, e que na observação da paisagem e na documentação estudada é possível 

identificá-las. 

Em relação à dimensão material do objeto em estudo, na superfície e nas 

imediações do complexo comercial do Guarapes, podemos encontrar restos materiais 

relacionados à época em que era utilizado como entreposto comercial, como: cacos de 

vidro, restos de piso, faiança fina, tijolos, partes do ancoradouro do porto, além dos 

remanescentes construtivos da sede da Casa de Comércio do Guarapes. O material 

exposto no solo e os próprios escombros da construção são indícios de que existem mais 

estruturas associadas, e a interpretação delas em conjunto é o que nos interessa neste 

trabalho. 

O fundador da Casa, Fabrício Gomes Pedroza, realizou diversas viagens à 

Europa, a fim de aperfeiçoar as técnicas de desenvolvimento do comércio na província. 

Elementos relativos a indumentária, objetos de cozinha, louças, mobiliário em geral, 

fizeram parte dessa gama de objetos que eram trazidos. Essa cultura material não deve 

ser estudada somente por ela mesma, mas em relação às pessoas que a produziram e 

desenvolveram suas vidas naquele espaço, pois só se tem relevância em estudar as 

“coisas” se elas puderem nos ajudar a compreender, mesmo que parcialmente, as 

pessoas que as utilizavam, observando que, mesmo não sendo possível acessar os 

modos de pensar dessas populações nessa sociedade, é possível pensar compreensões a 

seu respeito. 
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No decorrer do século XIX, e mais particularmente em sua segunda metade, a 

Inglaterra expandiria seus interesses sobre a face da Terra, tanto em termos estritamente 

comerciais, nos quais o capital começava a aparecer como o mais importante das 

mercadorias exportadas, quanto no que diz respeito às ideias e valores. O Império do 

Brasil mantinha relações profundas com o armazém e a oficina britânicos, e o complexo 

comercial do Guarapes se enquadra nesse contexto, além de manter relações estreitas 

com os mercados de importação e exportação ingleses. Da Inglaterra, em uma 

perspectiva mais geral, eram importados produtos alimentícios: manteiga, queijo, 

batatas, biscoitos, mostarda, entre outros remédios e cosméticos, relógios, móveis e 

instrumentos musicais, ferragens em geral, enxadas, fechaduras, dobradiças, pás, facas, 

navalhas, canivetes, saca-rolhas, plainas, pregos, cravos, bigornas e muitos outros 

utensílios; maquinários para o processamento de matéria-prima para exportação, como 

máquinas para o beneficiamento da cana-de-açúcar. Mas, sobretudo, eram importados 

tecidos. Isso não acontecia somente no Rio de Janeiro, reconhece o historiador Ilmar 

Mattos, pois era presenciado nos demais portos do Império, e mesmo nas províncias 

ditas periféricas, onde as firmas importadoras também se dedicavam à exportação de 

produtos brasileiros (MATTOS, 2004, p. 311).  

Além dos aspectos econômicos a que a experiência da casa comercial do 

Guarapes esteve ligada, também ela representou uma mudança importante na paisagem 

do lugar. O fato de essa casa comercial ter sido instalada a certa altura do rio Jundiaí 

assinala o interesse em controlar o comércio do estado e as vias do fluxo de mercadorias 

do interior para a capital. Além do mais, a própria configuração do casarão e das 

posições que as estruturas associadas estão dispostas no espaço nos levanta questões 

sobre essa sociedade da segunda metade do século XIX, e singularmente seus valores 

embutidos nessa lógica (SOUSA, 2005, p. 291). E é a partir dessas construções 

coletivas e eleições pessoais que tanto o entendimento dos elementos que compõem, 

quanto dos objetos de uso cotidiano doméstico e do trabalho dispostos na paisagem, em 

conjunto com a documentação da época, podem nos levar a perceber seus distintos usos 

e significações. 

As paisagens são entendidas aqui como obras da mente humana, construídas 

historicamente, e no próprio ato de identificar o local pressupõe nossa presença e, 

conosco, toda a bagagem cultural que carregamos. Portanto aquela natureza selvagem, 

idílica, intocada, ou condicionada totalmente por esquemas fixos de explicação, não 
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existe, porque para a concebermos dessa maneira já estamos classificando-a e impondo 

nossa presença nessa determinação. É a nossa percepção transformadora que estabelece 

a diferença entre matéria bruta e paisagem, sendo nas duas situações obras de nossas 

significações (SCHAMA, 1996). Nesse sentido que a paisagem do Guarapes deve ser 

analisada, mesmo num contexto que inclui um movimento internacionalizado para o 

comércio, as especificidades locais das províncias periféricas precisam ser consideradas. 

Outro aspecto conceitual importante está ligado às aplicações da cultura 

material como campo de conhecimento que abre diversas possibilidades para oferecer 

relevantes contribuições, principalmente direcionadas a estudar materialmente a 

sociedade moderna forjada no novo mundo. Tal estudo, pelo seu caráter de análise das 

transformações, mudanças e relações sociais do passado e pela via dos dados materiais, 

pode nos elucidar muito sobre o objeto estudado, além de levantar um leque de novas 

informações e possibilidades de pesquisa, tendo-se em vista que as fontes materiais, 

associadas às documentais, podem enriquecer as informações sobre o período estudado 

(SOUSA, 2005, p. 291-300). 

Podemos ressaltar que questões associadas ao significado e à subjetividade do 

comportamento humano e da cultura material romperam com as tradicionais análises 

que, até então, permitiam distinguir os métodos de inferência utilizados por essas 

disciplinas. É dentro desse novo campo de possibilidade aberto ao estudo, que este 

trabalho se insere para levantar questões sobre o complexo comercial que, até então, 

somente foi estudado em relação aos seus aspectos econômicos, buscando trazer assim 

um volume de informações que não estão contidas somente nos documentos oficiais.  

Com isso, vem-se discutindo o significado da paisagem para quem a construiu 

ou para quem veio ocupá-la, cujo objeto de estudo não é apenas a paisagem como objeto 

material, mas também o homem que com ele interage. Nesse sentido, o que se busca ao 

estudar quando se pretende entender a lógica de distribuição na paisagem desses 

elementos construtivos do complexo do Guarapes, é primordialmente, o estudo das 

pessoas que atuaram e construíram simbolicamente esse espaço que, durante a segunda 
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metade o século XIX, foi a localidade que mais recebeu investimentos em infraestrutura 

da província do Rio Grande do Norte.6 

Três capítulos compõem esta dissertação. No primeiro capítulo, foram 

observados os condicionantes externos que levaram à instalação do complexo comercial 

do Guarapes na segunda metade do século XIX na província do Rio Grande Norte, mas 

vendo as especificidades locais que permitiram esse empreendimento. Como essa 

província, dita periférica, participou do processo de inserção nos mercados mundiais. E 

também como o espaço onde foi instalado o complexo, mesmo não sendo localizado em 

Natal, capital da província, foi a zona mais próspera desse período e serviu como via de 

ligação para as demais localidades do interior da província. Também procuramos 

entender como esse espaço próspero sofre devido às mudanças na lógica espacial e 

comercial no final do século XIX. 

No segundo capítulo, vemos a importância que os rios tiveram para o comércio 

na província. E falar do complexo comercial do Guarapes na segunda metade do século 

XIX é falar sobre a importância dos rios Potengi e Jundiaí para o transporte de 

mercadorias e locomoção de passageiros que convergiam para esse espaço do Guarapes, 

pois são esses rios que dão a tônica do espaço, são eles que o configuram. A relevância 

desses rios para o contexto de instalação da casa comercial, e como eles propiciaram 

que esse espaço fosse privilegiado na paisagem e estabelecesse uma relação de 

preponderância comercial nesse período, foram aspectos privilegiados nessa análise. 

Também acompanhamos o processo que retirou os rios como protagonistas dos 

transportes no final do século, dando lugar às estradas de ferro e às estradas de rodagem, 

garantindo outra lógica espacial de configuração do comércio da província que se 

deslocou do espaço do Guarapes para outras áreas. 

No terceiro capítulo, colocamos o complexo comercial do Guarapes mais em 

foco, partimos da análise dos elementos da cultura material em discussão com dados da 

historiografia sobre os hábitos sociais da segunda metade do século XIX. Fizemos isso, 

a partir da análise distribucional na paisagem desses elementos que compunham o 

complexo comercial. Foram feitas fotografias dos elementos da cultura material 

presentes nesse espaço, planta baixa do casarão principal, demonstrando as áreas de 

                                                           

6 Informação presente nas Falas dos Presidentes de Província do Rio Grande do Norte e em autores como 

Câmara Cascudo e Eloy de Souza. 
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atividade e os hábitos de moradia e distribuição espacial de uma casa comercial 

assobradada, que também servia de residência no período. Entendemos que essas fontes 

materiais nos trazem uma série de novas informações sobre a vida social dessa 

província periférica, mais especificamente nesse espaço de ebulição comercial que foi o 

complexo comercial do Guarapes. Observamos desde os maiores vestígios, até os 

menores, sem hierarquizá-los, mas a partir deles retirando informações através da 

história comparada com outros contextos.  
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CAPÍTULO 1 - A PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE E O COMÉRCIO NA 

SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 

Como se estrutura a província do Rio Grande do Norte em relação ao comércio na 

segunda metade do século XIX? É esse questionamento que norteará a análise. Para isso foi 

necessário um recorte temporal e espacial que viabilizasse a investigação e trouxesse 

elementos para a compreensão dos aspectos analisados dentro de uma historiografia, nacional, 

regional e local. Esses estudos, que tratam em escalas diferentes o comércio do Império do 

Brasil durante o Segundo Reinado de D. Pedro II (1840-1889), explicitam as relações do 

Brasil com o mercado internacional europeu e são necessários para o entendimento do 

contexto diferenciado que se instala na segunda metade do século XIX, repercutindo nos 

processos ocorridos na província do Rio Grande do Norte. 

No entanto, as relações entre o mercado externo e o interno, durante o Império no 

Brasil, não são colocadas no trabalho de pesquisa como um jogo de espelhos, em que o que 

ocorre na Europa reflete consequentemente na província estudada. Mas são levantadas, antes 

de tudo, em consideração, as suas especificidades e particularidades dos contextos locais de 

uma província periférica, como a do Rio Grande do Norte. Isso sem deixar de observar as 

transformações ocorridas pela modernização e os amplos contatos comerciais que ocorrem 

entre as diversas nações do globo durante o século XIX, frutos dos processos da Revolução 

Industrial e da expansão dos mercados mundiais. Segue o mapa com a localização do Rio 

Grande do Norte em relação ao Brasil: 

Figura 1 – Mapa hidrológico do Rio Grande do Norte. Fonte: 

Disponível em: <www.googleimagens.com> Acesso em: 09 de 

outubro de 2014. 
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Foi na segunda metade do século XIX, na província do Rio Grande do Norte, que 

ocorreu a instalação de um complexo comercial denominado “Casa Comercial do Guarapes”. 

Seu funcionamento ocorreu até 1872 e seu declínio teve como um dos motivos a doença do 

seu proprietário, Fabrício Gomes Pedroza. Mesmo com o suposto fim das suas atividades 

nesse período, entendemos que o complexo não sumiu simplesmente do cenário comercial da 

província, e o espaço, como explicitarei mais adiante, para além das estruturas da casa 

comercial localizadas na paisagem, ainda se configurou por algumas décadas como 

essencialmente comercial.  

Podemos constatar a informação de que esse espaço não desaparece simplesmente em 

1872 com a morte do seu proprietário, pois em referências feitas nas fontes das Falas do 

Presidentes de província, onde o presidente Rodrigo Lobato Marcondes faz referência à casa 

comercial do Guarapes em 1879, reforçando o argumento de um funcionamento posterior e 

manutenção desse espaço essencialmente comercial; e no Jornal O Caixeiro, que fala desse 

espaço em 1892, já adentrando o período da República. Seguem os trechos das fontes:   

 

O Governo Imperial tem mostrado de sua parte o maior interesse em 

promover este melhoramento, e, no intuito de alcança-lo, concedeu 

privilegio com garantia de juros de 7% para dous engenhos, um no vale do 

Ceará-mirim e outro no vale do Capió, sendo concessionário do primeiro o 

cidadão inglez Pedro H. Wakem e do segundo o honrado negociante e chefe 

da importante casa commercial de Guarapes Amaro Barreto de Albuquerque 

Maranhão. (Presidente Rodrigo Lobato Marcondes, 27 de outubro de 1879, 

s/n). 
 
 
 

 No Jornal O Caixeiro, observamos a citação da casa comercial 1892, com a 

nomenclatura “casa comercial do senhor Fabrício e Cia”, e também referência à casa de um 

negociante em Macaíba, indicando que para entender as relações ocorridas nesse espaço 

exposto no mapa mais adiante (ver fig.2) é necessário transpor a barreira da data da morte de 

Fabrício Gomes Pedroza e pensá-lo em uma duração que se estende. Segue o trecho recortado 

do Jornal O Caixeiro – (Estado do Rio Grande do Norte, Natal, quarta-feira, 17 de agosto de 

1892. ANNO 1, Número 02):  
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No século XIX, os rios tiveram uma importância preponderante no comércio e nos 

transportes de pessoas e mercadorias, por isso os rios Potengi e Jundiaí proporcionam o 

acesso ao mar, até chegar aonde foi instalado o complexo comercial do Guarapes, na fronteira 

entre Natal, a capital da província, e Macaíba, a principal localidade comercial durante a 

segunda metade do século XIX. E serviam como zona de confluência entre as localidades do 

interior da província e a capital. (ver fig. 02) 

 

 

Figura 2 – O mapa demonstra a delimitação espacial em estudo. Vale ressaltar em destaque o desenho 

geográfico na paisagem do rio Potengi em encontro com o rio Jundiaí, de Macaíba a Natal, ao 

encontro do mar. (Fonte: Google Mapas, 2015).  
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O complexo do Guarapes localizava-se em um espaço de fronteira importante na 

província, entre as localidades de Natal e Macaíba. A proximidade com os rios Potengi e 

Jundiaí prestou-se como importante elemento de fixação da população na região, pois sendo o 

rio um “caminho que anda”, a integração acontece preferencialmente por seu uso como meio 

de comunicação, ou seja, pela navegação. Porém o rio também pode ser entendido como um 

tipo de fronteira que, ao mesmo tempo que une, separa, demarca limites. 

A fronteira adquire múltiplos significados, pois novos elementos são incorporados a 

ela continuamente, dando uma perspectiva social, ou seja, como elemento construtivo da 

sociedade. Estamos tratando de um período de fronteiras fluidas, a fronteira como resultado 

das práticas sociais, espaço, por excelência dos percursos, como práticas sociais em diferentes 

temporalidades e experiências vividas concretamente. À medida que o homem vai se 

integrando com o novo espaço e com o outro, a fronteira vai se tornando mais fluida, e uma 

nova identidade vai se construindo.  Identidade e fronteira são, portanto, dois lados de uma 

mesma moeda, como afirma Oliveira (2010, p. 17). A fronteira, de modo algum, se reduz a 

fronteira geográfica, ela é fronteira de muitas e diferentes coisas, e sobretudo fronteira do 

humano, que nela simboliza. 

Assim, os rios Potengi e Jundiaí podem ser tomados dentro da mesma perspectiva 

apresentada por Febvre (2000) ao discutir os limites do rio Reno. Nela a fronteira é vista 

como algo que: 

Não influenciar-se por limitações políticas, mas considerar, no interior dos 

espaços entre fronteiras, as estruturas sociais que se desenvolveram ou 

desapareceram, assim como as relações emocionais entre os habitantes. Há 

fronteira quando, [...] encontramo-nos diante de um mundo diferente, de um 

complexo de ideias, sentimentos, entusiasmos que surpreendem e 

desconcertam o estrangeiro. (FEBVRE, 2000, p. 44)  

 

Sanadas as discussões sobre as delimitações temporais e espaciais, cabe começarmos a 

trilhar os caminhos que permitiram a instalação do complexo comercial do Guarapes “no alto 

da colina”, às margens do rio Jundiaí. Observando que ele não se configurou como um 

acontecimento sui generis, mas esteve permeado pelos processos históricos da segunda 

metade do século XIX. Acontecimentos esses, que percorreremos, analisando desde os 

elementos que podem ser considerados em uma perspectiva “macro”, até a dos contextos mais 

locais, na província do Rio Grande do Norte. 
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Ao longo do século XIX, a inserção de portos brasileiros nas rotas mundiais de 

navegação marítima se deu de forma gradativa. Essa participação no comércio exterior já 

existia desde os tempos coloniais, no entanto, com o fim do monopólio comercial praticado 

pela coroa portuguesa e a abertura dos portos em 1808, o comércio marítimo legal1 na costa 

brasileira deixou de ser realizado exclusivamente entre colônia e metrópole, para ser 

estabelecido diretamente também com outras nações do mundo.  

A economia mundial apresentava características específicas nesse período, tendo em 

vista o crescimento do mercado de produtos primários em diversos países; maior pluralismo, 

apesar da significativa dependência em relação aos serviços financeiros, comerciais e da frota 

mercante da Grã-Bretanha; revolução tecnológica, atualizando a primeira revolução industrial 

através de aperfeiçoamentos nas tecnologias a vapor e do ferro; novos modos de estruturar e 

operar a empresa capitalista, mudanças quantitativas e qualitativas no mercado de bens de 

consumo2 com a formação do mercado de massas são somente para as necessidades básicas, 

ligadas à alimentação e ao vestuário, como para outros bens de consumo; expansão do setor 

terciário com a proliferação de lojas, escritórios e outros serviços, crescente participação do 

governo e do setor público na economia (HOBSBAWM, 1998).  

  Todas as transformações ocorridas nos mercados mundiais surtiram efeitos 

diferenciados nas diversas regiões do globo, enquanto na maior parte da África, durante o 

século XIX, ainda se configuravam como áreas coloniais, na América Latina, os processos de 

independência, mesmo no caso do Brasil, ainda ligado à metrópole, ocorria um processo de 

expansão dos mercados consumidores. De acordo com BETHELL (2001), o que aconteceu na 

América Latina, entre 1870 e 1914, foi um crescimento vertiginoso das importações de 

produtos estrangeiros. O principal motor do crescimento nesse período foi a produção 

industrial nos países do centro econômico, com suas concomitantes mudanças sociais e 

econômicas. 

O crescimento dessas economias adiantadas foi determinado em grande parte pelo 

índice de aumento da produção industrial, que, por sua vez, determinou o desenvolvimento da 

                                                           

1As transações comerciais ilegais eram também estabelecidas na costa brasileira desde os tempos coloniais, os 

corsários ou piratas de outras nações realizavam o comércio atlântico, mesmo antes da abertura dos portos em 

1808, que também estabelecia restrições ao comércio exterior do Brasil. 
2 Para discutir o comércio durante a segunda metade do século XIX, é preciso partir da perspectiva de que o 

consumo está na base da formação do gosto, da distinção social, sem o que não se poderia falar de 

individualismo e de estratégias de reprodução de muitos grupos e identidades sociais no mundo moderno. Dessa 

forma, além de reproduzir vínculos sociais, o consumo também gera formas particulares de solidariedade, 

confiança e sociabilidade fundamentais para a vida social. (Ver: APPADURAI, 2008, p. 16).  
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demanda de produtos exportados pelas economias periféricas, entre elas a da América Latina. 

Assim, os ganhos no tamanho do excedente econômico do centro, bem como as mudanças em 

suas composições, deram às regiões industrialmente adiantadas os meios técnicos e 

econômicos para aproximar as regiões periféricas cada vez mais daquele campo econômico de 

gravidade, o mercado capitalista global. (BETHELL,2001, p. 581). 

Em consequência dessa expansão, houve um incremento de produtos variados cada 

vez mais em larga escala para as economias ditas periféricas3. Uma série de mercadorias 

entrava no nosso país e mudava o padrão de consumo de um número de pessoas cada vez 

maior. Nesse novo panorama de produção e consumo, os mercados industriais que não 

queriam absorver somente a parcela pequena do luxo de alguns poucos consumidores nos 

países em que mandavam seus produtos, apresentavam uma série de medidas e táticas 

comerciais para absorção dessa superprodução de mercadorias. O objetivo era massificar o 

consumo de produtos cada vez mais diversificados e produzidos em larga escala.  

Essa infinidade de mercadorias não atingia a demanda somente dos centros comerciais 

e de produção dos países da América Latina, particularmente o Brasil, mas também, se 

podemos falar assim, chegava aos locais periféricos dos países periféricos, atingindo um 

público cada vez maior e modificando a vida material dessas populações. Estas viam, em seus 

cotidianos, ser introduzida uma série de produtos que, em suas “vidas simples”, ou seja, 

desprovidas de luxos, de objetos manufaturados, de objetos de status, etc., não tinham o 

hábito de usar “quinquilharias” que abrangiam toda a vida cotidiana e do trabalho.  

Os produtos trazidos pelos navios ingleses e franceses que adentravam o Potengi e 

desciam até a curva do Jundiaí para comercializar no Guarapes, e de lá para muitas paragens 

pelo interior da província, modificaram os modos de consumo, a vida e as necessidades das 

populações que, não por querer, entravam nos jogos das economias capitalistas. A geografia 

dessas mercadorias pode ser vista no mapa, conforme nos apresenta Wagner Nascimento 

Rodrigues (2006, p. 81), ao representar a entrada de navios no curso dos rios em acesso à 

porção interior da província: 

                                                           

3 Entendemos o conceito de centro e periferia a partir de Edward Shils. Para ele todo ser humano nasce e vive 

dentro de um agregado de outros seres humanos, ligados entre si no interior de uma estrutura englobante. Ele 

discute a integração da sociedade, não só à conformidade de expectativas e realizações e à aceitação de 

recompensas, nas fronteiras e nas autodesignações coletivas, mas também o centro nas suas relações com as 

várias periferias, criando consensos e articulações (SHILS, 1992). 
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Figura 3 – Mapa demonstrando a entrada de embarcações do mar ao interior da província através do 

rio. Extensão do rio Potengi e Jundiaí até Macaíba. Fonte: (Wagner, 2006, p. 81). 
 

Eram os navios britânicos que transportavam a grande maioria dos produtos 

exportados pela América Latina e, por sua vez, a Grã-Bretanha constituía importante mercado 

para os gêneros alimentícios e matérias-primas latino-americanas (BETHELL, 2001, p. 585). 

Podemos dizer que, na América Latina, o século XIX foi o “século dos ingleses”. Eles 

desenvolveram um novo padrão de comercialização centrado nas casas comerciais, que se 

configurou durante o século XIX. Era nessas áreas comerciais, mais estruturadas, onde se 

faziam negócios de diversificados tipos, desde a compra de matérias-primas dos mercados 

locais, para poderem ser exportadas, até a comercialização de diversos produtos importados 

industrializados.  

Isso reflete na inserção das novas formas de organização social que a modernidade traz 

aos espaços mais distintos4  e fora das zonas comumente associadas à modernização. Ao 

analisar a indústria açucareira em Pernambuco, entre os anos de 1840 a 1910, Peter Eisenberg 

demonstrou as permanências de uma estrutura colonial e as continuidades que marcaram o 

período nas instituições do período imperial do Brasil. A ideia de Peter Eisenberg, quando 

                                                           

4“A ampliação da percepção do mundo conhecido, em escala mundial, é uma das características da modernidade. 

As ideias e os produtos elaborados pelo capitalismo que na passagem do século XIX para o século XX assume 

uma forma imperialista, chegam até os mais diversos cantos do mundo, no rastro dos meios de comunicação, 

como o telégrafo, nas rotas de navios que cortam os oceanos, nos trilhos das ferrovias que atravessam florestas e 

regiões montanhosas” (Ver: ARRAIS; ANDRADE; MARINHO, 2008, p. 11).  
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fala da modernização sem mudança, retrata que os agentes da modernização aproveitaram o 

processo para consolidar a própria posição na economia e na sociedade local, por isso não 

houve mudança, no sentido de uma nova distribuição de poder e de renda5.  

No entanto as continuidades entre o Brasil colonial e o Brasil independente não devem 

dar a impressão de uma história estática. Especialmente durante o Segundo Reinado (1840-

1889), com mudanças e crescimentos consideráveis em muitas localidades do Império. Por 

isso considera-se que as descontinuidades devem ser levadas em consideração, pois as 

mudanças ocorridas, mesmo que para não efetivação da modernidade aos moldes europeus, 

carregam novas formas de se relacionar com o espaço e o mundo material novo. Mundo esse 

inserido através de novos padrões de consumo que podem ser observados na análise da 

instalação do complexo comercial do Guarapes – uma casa comercial que mistura o “novo” e 

o “velho”. 

A casa comercial, nesse sentido, tem sido considerada a expressão institucional 

predominante dos negócios ingleses no século XIX. Tinha como função primordial, 

evidentemente, importar e distribuir mercadorias inglesas: principalmente tecidos (algodão, 

lã, linho, etc.), mas também outros produtos manufaturados de consumo (como ferragens, 

cutelaria, porcelana, vidro, pianos, mobílias, chapéus, meias) e alguns bens de capital e 

matérias primas, especialmente o carvão mineral. De acordo com Bethell (2001, p. 586), no 

início da década de 1840 e seguindo-se por toda a segunda metade do século XIX, a metade 

das importações do Brasil vinha da Inglaterra, totalizando dois a três milhões de libras 

esterlinas por ano. Esse capital significava um incremento importante na vida material, capaz 

de modificar a maneira de os brasileiros se relacionarem com os objetos cotidianos de 

maneira mais massificada. Richard Graham (1972) nos demonstra um importante dado em 

                                                           

5 A estrutura da propriedade da terra não sofreu mudança maior durante o século XIX. Embora o sistema de 

sesmarias fosse abolido com a independência, a pretexto de impedir que o imperador concedesse terras públicas 

em troca de apoio político, a verdade é que sesmarias ilegais foram concedidas ao final do decênio de 1820 e a 

invasão de terras continuou a ser praticada na medida em que a influência política e a força das armas permitia. 

A mais importante legislação sobre a terra desse período, Lei 601 de 1850, tratou de promover a imigração 

estrangeira através da regularização da propriedade pelo levantamento das terras e estabelecendo procedimentos 

para legitimar a posse, tais como requerer que o governo vendesse, em lugar de doar, terras públicas. Mas os 

levantamentos não foram realizados e os invasores ilegais defenderam-se com a força, mais do que perante os 

tribunais, daí resultando que os mais poderosos proprietários ampliaram seus domínios à custa dos mais fracos. 

(Ver: EISENBERG, 1977, p. 36). 
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tabela a respeito do capital em importações de produtos vindos da Grã-Bretanha para o Brasil 

entre 1850 e 1909. Segue a tabela6: 

 

Table 6. Capital Goods Imports From Britain 1850-1909: Percentage of Total Imports* 

  
1850-
4 

1855-
9 

1860-
4 

1865-
9 

1870-
4 

1875-
9 

1880-
4 

1885-
9 

1890-
4 

1895-
9 

1900-
4 

1905-
9 

Coal 4.13 3.49 1.94 2.35 4.48 3.65 3.49 5.25 7.02 9.39 13.91 9.88 

Chemicals 0.32 0.35 0.35 0.32 0.39 0.37 0.31 0.35 0.85 1.12 1.67 1.85 

Machinery 0.85 1.99 1.80 1.28 3.20 3.43 6.52 7.62 9.96 7.49 6.98 9.96 
Railway & 

Telegraph 

equipment   4.23 0.99 0.74 0.95 2.44 3.20 2.80 1.67 

Cement   0.58 0.52 0.51 0.44 0.23 0.61 

Seed oil 0.33 0.42 0.47 0.35 0.41 0.49 0.53 0.61 0.60 1.00 1.27 0.82 
Hardware: tools, 

etc. 3.46 3.84 2.86 6.22 3.77 4.12 3.61 3.77 3.47 3.52 3.69 4.17 

Iron, wrougth and 

unwrought 3.32 5.48 5.51 3.77 8.28 9.19 9.99 8.26 10.34 10.83 8.77 10.93 
Metal, other than 

iron 1.82 2.47 1.97 1.48 1.25 1.32 1.16 1.03 1.60 1.97 2.28 1.91 

Total 14.23 18.04 14.90 15.77 26.01 23.56 26.93 28.36 36.79 38.96 41.60 41.79 

 

Tabela 1 – Quantitativo das importações em Libras Esterlinas para o Brasil entre 1850-1909. 

 

 Os dados presentes na tabela nos informam, de acordo com (GRAHAM, 1972, p. 135), 

que esse período da segunda metade do século XIX representou um aumento significativo das 

importações para o Brasil de produtos industrializados da Inglaterra. Essa tabela demonstra 

um panorama de significativo crescimento na importação de produtos como: carvão; 

químicos; maquinário; trilhos e equipamentos telegráficos; cimento; óleo de sementes; 

ferragens, ferramentas etc.; metais e outros ferros. No entanto, a presença das importações de 

trilhos e equipamentos telegráficos se dá a partir de 1870 e de cimento, somente em 1880. 

Esses dados nos levam a pensar as modificações nos sistemas de transporte, de comunicações 

e também em relação aos padrões de construções de moradias e estradas pelas importações de 

cimento. Observamos, a partir dos dados, que essa cultura material foi gradativamente 

                                                           

6 Tabela 6: Capital importado da Britânia 1850-1909 – Porcentagem do total de importações. Produtos: carvão; 

químicos; maquinário; trilhos e equipamentos telegráficos; cimento; óleo de sementes; ferragens, ferramentas, 

etc.; metais e outros ferros. (Ver: GRAHAM, 1972, p. 135).  
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inserida e modificava os hábitos no transcorrer do século XIX, culminando com 

transformações significativas na passagem para o século XX.  

Essa massificação dos produtos introduzidos nas sociedades não industrializadas ou 

pouco industrializadas, a denominada “Idade de Ouro” do crescimento baseado na exportação 

aconteceu na década de 1860 e de 1880 até os anos 1909, como podemos ver na tabela o 

sensível crescimento apresentado a partir dos anos 1850. Teve como motivação o incentivo ao 

crescimento dos setores de exportação latino-americanos em meados do século XIX e início 

do século XX, que proveio, antes de tudo, da demanda internacional por gêneros alimentícios 

e matérias-primas da região. Isso só se tornou possível com a revolução comandada pelos 

ingleses nas comunicações e nos transportes, em especial nas estradas de ferro, na navegação 

a vapor transoceânica e nos cabos submarinos, e com uma entrada maciça de capital 

(sobretudo inglês) na infraestrutura e, em alguma medida, na produção. Isso foi facilitado pela 

melhoria no clima dos negócios na América Latina, quando a instabilidade política na maioria 

dos países após a independência cedeu lugar à estabilidade (BETHELL, 2001, p. 589). 

Desligadas, pelos menos parcialmente, como no caso do Brasil, da sua metrópole, 

havia uma maior liberdade de comercialização com outras nações, mas isso significou em 

muitos casos a permanência de laços de dependência e submissão comercial e financeira com 

outras nações com quem comercializava, como, por exemplo, a Inglaterra, permanecendo em 

alguma medida traços do colonialismo exercido agora pelas nações imperialistas. O Brasil 

Imperial tinha sua autonomia política em relação a Portugal, mas os laços de comercializações 

desiguais continuavam em muitas medidas com a Inglaterra.  

A intervenção direta da Inglaterra não era necessária. Via de regra, as elites políticas e 

econômicas receberam bem a penetração econômica dos britânicos e seguiram com 

entusiasmo o “modelo” de modernização capitalista por meio de empréstimos estrangeiros, 

investimento estrangeiro direto, crescimento do setor de exportação, comércio livre e 

integração aos mercados mundiais. A América Latina continuava sendo a única região do 

globo livre do imperialismo no século XIX, mas vivia no paradoxo de liberdade e controle ao 

mesmo tempo, pois até que ponto se poderia dizer que ela fez parte do “império informal” 

britânico, e se essa relação foi prejudicial ao seu desenvolvimento a longo prazo, são questões 

diferentes e mais amplas e que não cabem ser discutidas aqui. (BETHELL, 2001, p. 598). 

No caso do Brasil, há de se considerar a natureza regional das estruturas desenvolvidas 

no país, em que cada região possuía características de produção, importação e consumo 

diferentes. É importante pensar as distinções regionais, para que não se pense o Brasil da 
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segunda metade do século XIX como bloco homogêneo, pois ele traz em seu bojo muitos 

contrastes. Durante esse período, no que concerne às divisões do Brasil, a produção cafeeira 

nas províncias do Sul dominava a maioria das exportações e era responsável pela maior parte 

da balança comercial. No entanto, de acordo com Evaldo Cabral de Mello (1999), as 

províncias do Norte7  suportavam um quinhão desproporcional dos encargos da união no 

Império, repassando grande parte das suas riquezas ao tesouro imperial, sem receber nada em 

troca. Aos olhos nortistas, a remessa dos “soldos” (rendas) provinciais e a migração de 

escravos para as províncias cafeeiras tornavam-se duas faces mais visíveis da perda da 

substância econômica regional, sem receber os favores governamentais sob as formas de 

melhoramentos materiais (MELLO, 1999, p. 250).  

A visão de Evaldo Cabral de Mello à primeira vista difere das exposições do autor 

Peter Eisemberg, esclarecidas anteriormente, no entanto, concordamos nesse trabalho, como 

as dinâmicas sociais, econômicas e políticas não são estáticas, nem seguem um só rumo, que 

as províncias periféricas do Norte, foram prejudicadas pelas políticas regionais de privilégios 

em relação as províncias do Sul. Mas que isto, não significa que não tenha havido crescimento 

e um incremento comercial significativos nessas áreas do Norte do império. 

O Norte produzia excedentes muito superiores ao que deveria corresponder a sua 

quota-parte das despesas gerais. E argumentavam os nortistas que o Rio de Janeiro (Corte 

Imperial) drenava para si toda a prosperidade, e as províncias do Norte eram tributadas para 

que fossem construídas ferrovias, edifícios públicos e outras obras nas províncias do Sul. 

Nesse panorama, a questão dos melhoramentos materiais era recorrente nas solicitações dos 

governantes do Norte e também nas falas dos Presidentes de Província (MELLO, 1999, p. 

251).  

A espoliação fiscal do Norte durante o Segundo Reinado era assunto pouco discutido 

na Câmara dos Deputados, com prejuízo de serem considerados separatistas, portanto, 

                                                           

7 Sobre as discussões acerca da divisão do Brasil em Norte e Sul. O autor Durval Muniz apresenta a hipótese da 

“invenção do Nordeste”, pois essa divisão não existia até 1910, mas foi inventada a partir de práticas discursivas 

engendradas pelas elites locais ligadas ao discurso de combate à seca. Ele acompanha as transformações 

históricas que possibilitaram a emergência da ideia de Nordeste, observando a construção das nacionalidades, 

pois para ele não é possível se pensar a região sem a ideia de nação; tudo isso balizado por uma mudança no 

olhar trazido pela modernidade. Essas mudanças permitiram a emergência de um novo regionalismo, que 

possibilitou o Nordeste ser inventado. Na tese do autor, na medida em que o Nordeste surge como um novo 

recorte espacial, rompendo com a dualidade Norte e Sul, estabelecendo uma redistribuição das espacialidades no 

país, essa desterritorialização das forças sociais do Norte do país, acompanha a emergência de um novo centro 

do poder no país com a Proclamação da República, o Sul emerge com polo. (Ver: ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2009). 
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inimigos do Império e afastados do cenário político, isso gerava prejuízos infindáveis as 

províncias do Norte, que viam os seus soldos sendo transferidos aos cofres do Império, sem o 

retorno necessários através dos melhoramentos materiais. Mesmo com o receio de muitos 

governantes levarem suas reivindicações, alguns deles, a exemplo de Costa Aguiar, deputado 

nortista paraense, demonstraram a insatisfação com a posição do Império diante dos 

melhoramentos das províncias do Norte, conforme podemos evidenciar no seu discurso de 

1887, em réplica a Andrade Figueira, deputado sulista: 

Costa Aguiar respondia às asserções, que ainda recentemente haviam 

aflorado, de que o norte era pesado ao sul, pois, enquanto o sul, inclusive a 

corte, contribuía com 2/3 da receita geral, o norte concorria apenas com o 

terço restante. Segundo o representante do Pará, o argumento não colhia, já 

que não se discutia a participação regional na formação da receita imperial. 

O problema essencial não era o de saber quem gerava maiores recursos para 

as arcas do Tesouro, mas quem transferia maiores soldos. Após assinalar que 

“as colônias do Norte” estavam convencidas de que “os seus saldos” vem 

para fomentar as riquezas das indústrias do Sul, e que, ao contrário do que 

muitos pensam, os melhoramentos do Sul têm em grande parte sido e são 

feitos à custa do Norte. (MELLO, 1999.p. 252). 

 

No Norte, as províncias deficitárias Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe 

recebiam recursos modestos do Império, não atendendo as suas necessidades de estruturação. 

Entre os tópicos mais frequentes do protesto regional, esteve o da preterição do Norte no 

roteiro dos ‘melhoramentos materiais’, isto é, das inversões em obras de infraestrutura, 

especialmente ferrovias e portos, embora, em sentido amplo, a expressão pudesse incluir 

também a imigração estrangeira, os engenhos centrais e os serviços urbanos. Durante o 

Segundo Reinado, os caminhos de ferro constituíram a forma predominante, quase exclusiva, 

que tomaram os investimentos públicos de caráter reprodutivo, de modo que a sua existência 

representava um sinal visível do favor governamental. A ação do governo imperial limitou-se 

a subsidiar as pequenas empresas de navegação, sem fomentar a utilização dos rios mediante 

programas de desobstrução que melhorassem as condições de navegabilidade, as quais, nas 

províncias pequenas, restringiam a navegação a vapor ao curso inferior das vias fluviais. 

(MELLO, 1999, p. 191). 

A locomoção e os transportes eram um problema latente durante o século XIX, e no 

Norte agrário, conforme exposto por Evaldo Cabral de Mello, esse problema era mais 

evidente.  Para ele, a grande maioria das ferrovias nortistas esteve traçada por aquilo que 

chamou de “provincialização do comércio”, ou seja, cada província deveria propor e gerenciar 
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sua malha ferroviária. O objetivo desses caminhos e da instalação de ferrovias para o 

transporte das mercadorias era romper a dominação das grandes praças, como a de 

Pernambuco, sobre as pequenas províncias. Entretanto, essa realidade somente se efetivara no 

final do século XIX e, em algumas províncias, somente no início do século XX (MELLO, 

1999, p. 211). 

Com exceção de Sergipe, as pequenas províncias do Norte, Alagoas, Paraíba, Rio 

Grande do Norte e Ceará, contavam com o status symbol, mesmo acanhado, de uma ferrovia 

própria. O fato é que os trilhos haviam chegado muito tarde para salvar a posição do seu 

açúcar e do seu algodão no mercado internacional.  Alguns melhoramentos úteis foram 

executados, mas nada que resolvesse efetivamente a questão dos transportes nas províncias do 

Norte. Nesse momento, no governo do Visconde do Rio Branco, datam as primeiras 

concessões feitas para construção de estradas de ferro, uma das quais – a de Natal a Nova 

Cruz – teve seu trecho inicial, na extensão de 41 quilômetros, entregue ao tráfego em 28 de 

setembro de 1881 (MELLO, 1999, p. 192). 

 

[...] Outra ferrovia deficitária, a Natal-Nova Cruz, no rumo do sertão e da 

fronteira paraibana, oferecia à primeira vista um caso obvio de erro de 

traçado, pois o rumo prioritário de uma estrada de ferro do Rio Grande do 

Norte deveria ser o vale do Ceará- Mirim, principal área agro econômica da 

província, responsável por cerca de 60% da exportação de açúcar. Ademais, 

a Natal-Nova Cruz acompanhava de perto, na sua primeira secção, o litoral 

sul, concorrendo assim com a pequena navegação de cabotagem mais barata. 

Na realidade, a preferência dada a Natal-Nova Cruz tinha sua razão de ser, 

quando se pensa que, em face da disponibilidade de transporte fluvial de 

Macaíba a Natal através do Potengi, o Ceará-Mirim não sentia a mesma 

necessidade de transporte ferroviário que os centros de produção algodoeira 

isolados no sertão. (MELLO, 1999, p. 211) 

 

Para entender as dificuldades da província do Rio Grande do Norte em relação aos 

transportes e à comercialização, precisamos apresentar como se configurava o 

desenvolvimento social desse espaço. O Rio Grande do Norte, no início do século XIX, foi 

uma capitania subalterna até 1817, e, na sua subordinação, não pôde desenvolver suas forças. 

Só após o desligamento da sua posição subalterna, preparou-se para uma vida de relativa 

autonomia sob instituições mais livres. Nos esclarecimentos de Tavares de Lira (1920), no 

decênio de 1830 a 1840, as mudanças são mais sensíveis: a população, que era em 1820 de 

70.921 habitantes, dos quais 61.812 livres e 9.109 escravos (Revista do Instituto Histórico 
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Brasileiro, tomo 29, ano 1920), eleva-se a mais de 100.000 habitantes (LIRA, 1920, p.  229-

233). 

A riqueza particular, que foi, em parte, pelos efeitos da seca de 1824-1825, refez-se e 

aumentou; criaram-se vários municípios e freguesias; cresceu o número de escolas; 

multiplicaram-se os juizados de paz; organizaram-se alguns serviços e reformaram-se outros.  

Depois da seca de 1844-1845, durante a qual as devastações foram cruéis, a província, que se 

encontrava em miséria, recebeu os socorros (ajudas) oficiais e particulares e arrecadou o 

montante de 146:613$710 réis. Nesse contexto, experimentou profundas modificações 

econômicas. (LIRA, 1920, p.  229-233). 

De região quase exclusivamente criadora que era, passou a ser também zona agrícola 

por excelência e, dentro de poucos anos, o açúcar e o algodão avolumaram entre os gêneros 

da sua produção agrícola e industrial, aumentando o seu comércio, que entrou em fase de 

progressivo desenvolvimento. Para Tavares de Lira: 

 

A vida social ia se modificando lentamente, mas nos lugares do interior o 

povo ainda confiava muito pouco na ação das autoridades, o que aumentava 

a porcentagem de crimes, que, não raro, ficavam sem repressão legal. A 

segurança individual e de propriedade, assim como a brandura dos costumes, 

vieram aos poucos, com a elevação do nível moral e intelectual das novas 

gerações. (LIRA, 1920, p. 234). 

 

A vida material foi se modificando, trazendo prosperidade à província do Rio Grande 

do Norte. Em 1862, a população aumentou, e o número de comarcas foi elevado para 6, o de 

termos judiciários para 18, o de município para 23, o de freguesias para 27 e o de escolas 

públicas para 45. Subiu para 2.013 o número de fazendas de criação, produzindo anualmente, 

em média, 60.000 cabeças de gado. Cresceu a cultura da cana de açúcar e do algodão, 

desenvolveu-se a pequena lavoura e foi iniciado o plantio de café em Martins e Portalegre, 

além da generalização da cultura do fumo em vários municípios. Apareceram indústrias novas 

e alargou-se a produção das já conhecidas; atingiu ao duplo a exportação do sal, crescendo 

igualmente a do peixe seco, da palha de carnaúba e dos couros frescos, salgados e curtidos, 

começando a sair para outros mercados os queijos do Seridó. Assim, ascendeu a 500 contos 

por ano o valor oficial das mercadorias estrangeiras, importadas diretamente ou por 

cabotagem, e aproximadamente a 1.000 das exportadas; intensificaram-se as correntes 

comerciais; a receita duplicou. (LIRA, 1920, p. 236). 
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Outros melhoramentos importantes foram a expansão dos correios e telégrafos na 

província, o que veio melhorar a comunicação. Desde 1829, que o Rio Grande do Norte tinha 

agências postais, mas foi só nas primeiras décadas do século XX, que elas se espalharam pelo 

interior potiguar. Segundo Tavares de Lira, “em 1919, essas agências eram em número de 

52”. (LIRA, 1924). A respeito dos telégrafos, desde a segunda metade do século XIX que 

temos sua presença nas comunicações da província do Rio Grande do Norte. Esse serviço 

público de comunicação é atribuído ao ministro Eusébio de Queiroz, que inaugurou a primeira 

linha, entre a Quinta da Boa Vista e o Quartel General do Exército, em 11 de maio de 1852. 

Antes já haviam fracassado algumas iniciativas particulares. Durante o ministério de Rio 

Branco (1871-1875), foram feitas as ligações interprovinciais. (SOUZA, 1989, p.66). 

No Rio Grande do Norte, o telégrafo chegou por volta de 1870-1880, espalhando-se 

por ordem cronológica nas seguintes localidades: Natal (1878); Mossoró (1879); Macaíba 

(1880); Angicos (1881); Assu (1890); Macau (1895); Areia Branca (1895); Apodi (1907); Pau 

dos Ferros (1908); Santa Cruz (1911); Canguaretama (1912); Lages (1915); Currais Novos 

(1915); Acari (1915); Martins (1916); Jardim do Seridó (1916); Caicó (1917) Serra Negra 

(1917); Caraúbas (1917); São Miguel (1917); Luiz Gomes (1917); Augusto Severo (1917); 

Port’Alegre (1918); Patu (1918); Ceará-Mirim (1918); Santana do Matos (1918). Além dessas 

estações telegráficas, existiam também estações telefônicas em Jardim de Angicos, (1913); 

Espírito Santo (1917); Florânia (1917); São Gonçalo (1918); Santo Antônio (1918); Taipu 

(1918); Pureza (1918); Parelhas (1919); Touros (1919). Nota-se que entre os primeiros 

telégrafos esteve Macaíba; por ser um espaço onde as relações comerciais se estabeleciam em 

comunicação com o interior, adveio a necessidade de ser uma das primeiras a receber o 

telégrafo logo após Natal e Mossoró. (SOUZA, 1989, p. 66 - 67).  

A importância dos telégrafos não se sedimenta somente nas comunicações executadas 

através de suas linhas. Eles também, em alguma medida, serviram para orientar o fluxo de 

pessoas e mercadorias pelos caminhos do interior da província. Nesse sentido, segue a citação 

de Manoel Dantas sobre Macaíba e a estrada do fio (estrada das linhas telegráficas), para onde 

eram distribuídas as mercadorias: 

De Macahyba partem para o sertão duas grandes estradas carroçáveis: uma 

chamada estrada do fio – porque vai acompanhando a linha telegráphica, 

dirige-se ao alto sertão através dos municípios de Lages, Angicos e S. Anna 

do Matto, atravessando o rio Assú na povoação de São Rafael. Na villa de 

jardim de Angicos, encontra-se com a estrada que sobe rio Ceará-Mirim 

acima e, adeante a villa de Lages, bifurca-se em dois ramaes: um que passa 

pela villa de Angicos e a cidade de Assú, rumo de Mossoró, outro que se 
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desprende a esquerda passando pela villas de S. Anna do Mattos e Flores, a 

se entroncar com a “estrada de boiadas” no Caicó; outra, chamada “estrada 

do Seridó”, segue entre os vales do Potengy e Trahiry, entronca-se com as 

estradas  que vem dos Municípios de S. José de Mipibú, Canguaretama, S. 

Antonio e Nova Cruz, passa na cidade de S. Cruz, Transpõe por meio de dois 

ramais paralelos a Serra do Doutor, passa na villa de Currais Novos, (donde 

parte um ramal para a vila de flores), passa na cidade de Acary e vai se 

entroncar na cidade do Caicó, com a “estrada de boiadas”. (DANTAS, 1918, 

p.48) 

 

A importância de Macaíba com a expansão das “estradas do fio” no estado, na virada 

do século XIX para o XX pode ser evidenciada pelo mapa abaixo (fig. 4): 

 

Figura 4 – Imagem feita a partir do mapa do Rio Grande do Norte, marcando algumas das localidades 

em que Macaíba, e mais particularmente, o Guarapes, serviam como ligação para o interior. Não foi 

possível redesenhar os antigos caminhos do fio, mas podemos ter uma ideia de como se desenhava e 

direcionava esse fluxo. Fonte: Disponível em: < www.mapasdorn.com> Acesso em: 15 de janeiro de 

2015.   

O desenvolvimento material desse espaço deveu-se, em grande medida, às 

características já explícitas, mas também à posição estratégica na paisagem em que estava 

localizada. Essa posição lhe concedia status de superioridade, até mesmo em relação à capital 

da província, Natal, cogitando que a capital fosse transferida para essa localidade. Sendo 

Natal isolada por um cordão de dunas, as mercadorias tinham dificuldade de adentrar o 

http://www.mapasdorn.com/


29 
 

território, que na época possuía estradas precárias. Na fala do presidente de província, 

Antônio Marcelino, em 1859, ficam evidentes esses fatos:  

 
Como conseqüência natural dos factos não será duvidar do rápido 

desenvolvimento material e comercial do ponto constituído centro e 

intermediário de todas as comunicações, attentas as outras condições que 

favorecem entre as quase sobresaho a do excelente ancoradouro para os navios 

de qualquer lotação. E por esta forma quebradas os obstáculos que isolam e 

entornem a Capital, ficará estabelecida a tão necessária quanto desejada 

ligação com o interior da Provincia sem o menor comprimento dos interesses 

que se conspiram contra a toda idea de mudança. Acredito que os 

maravilhosos resultados destas medidas não se farão demorar logo que forem 

ellas definitivamente e realisadas. Submetendo a ilustrada consideração de V. 

Exc. Todo o alcance do pensamento com que iniciei as referidas medidas, 

resta-me ainda consiguar aqui manifestação do meu reconhecimento ao 

districto Cidadão Major Fabriçio Gomes Pedroza, que com sacrifícios poucos 

vulgares de seus interesses e commodo pessoas e impelido somente por um 

louvarei sentimento de verdadeiro patriotismo, tem-se prestado a auxiliar-me 

na execução dos melhoramentos a que venho referi-me (Fala do Presidente de 

Província Antônio Marcelino, 4 de outubro de 1859, s/n). 
 

  Apesar do progresso lento da província do Rio Grande do Norte, ela se mostrava 

estável, tendo tido grandes surtos por ocasião da Guerra Civil nos Estados Unidos, quando os 

preços do algodão, subindo exageradamente, provocaram o aumento da produção desse 

gênero, já cultivado em grande escala, e com ele o enriquecimento do patrimônio particular e 

brusca elevação da receita pública. Com a eclosão da Guerra de Secessão (1860 – 1865) nos 

Estados Unidos, a Inglaterra aumentou a demanda do algodão brasileiro, provocando aqui o 

fenômeno de alta demanda chamado “Cotton Hunger”. Naquela conjuntura, as exportações 

brasileiras superaram cem milhões de libras entre 1867 e 1873 (SOUSA, 1989, p. 46). 

A repercussão dessa conjuntura econômica foi imensa na província. De acordo com 

Itamar de Souza, em 1851 foram exportadas pelo porto de Natal cerca de 13.528 arrobas de 

algodão; em 1866, registrou-se a saída de 140.000 arrobas. Salientou o historiador Rocha 

Pombo que o algodão tornou-se, desde então, o elemento econômico mais extenso e de mais 

importância na província. Para aqui vieram capitalistas estrangeiros incentivar a produção 

algodoeira e fazer a sua comercialização. A firma John Ulrich Graff & Cia., de suíços e 

ingleses, instalou-se em Natal, na Rua do Comércio, e mantinha filial em Mossoró. “Entre os 

capitalistas locais, destacou-se Fabrício Gomes Pedroza, cujo empório ficava no porto de 

Guarapes. Para ali convergia, em lombo de animal, grande parte da produção algodoeira e 

açucareira do interior da província” (SOUZA, 1989, p.47). 
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É nesse contexto de um surto de crescimento que as atividades do complexo comercial 

do Guarapes se sedimentam no cenário da província do Rio Grande do Norte. Assim, 

cogitava-se pelos presidentes de província a mudança da capital de Natal para Guarapes, pois 

sua posição estratégica, na fronteira com Macaíba, permitia-lhe ser o espaço que faria a 

comunicação do interior com o mar. Dessa forma, o Relatório do Presidente de província 

Pereira Lucena de 1872 expõe essa e outras questões a respeito da viabilidade desse espaço: 

  

Além disso convem notar que o tráfico mercantil em Guarapes, em tempo 

em que ali ainda residia o major Fabricio, lutou com vantagem com o do 

Natal e sobrepujou o da Macahyba, apezar de ser Fabricio negociante único 

naquelle lugar; affluindo de todos os lados compradores aos seus armazens, 

até mesmo do sertão da Parahyba e desta capital. Como sabeis, da sua foz até 

o ponto de Guarapes, fórma o Potengy uma verdadeira doca natural de mais 

de tres legoas de extensão, e de profundidade mais ou menos consideravel, 

servindo-lhe de segundo quebramar a ponta do morro e os bancos de areias 

denominados – As velhas -, fronteiras ao porto da Redinha; o que o torna de 

incontestavel superioridade sobre o da Parahyba, e quiçá sobre o de 

Pernambuco, embora careça de melhoramentos. Com uma profundidade 

variavel de 3 a 7 pés accommodou o porto de Guarapes por vezes galeras de 

mais de 500 tonelladas de arqueação. Sómente no exercicio de 1869 a 1870 

carregaram naquelle porto para fóra do Imperio vinte navios de differentes 

lotações; hombreando desta fórma com o porto do Natal, que dentro do 

mesmo periodo carregou vinte e um.   Como vereis pelo mappa, em appenso, 

a differença entre as medidas dos carregamentos dos dous sobreditos portos 

nos dez ultimos exercicios, andou por 27/10 %; diferença que só por ahi 

constitue um dos melhores argumentos a favor do Guarapes, principalmente 

se attender-se que até 1868 a casa commercial Fabricio & C. lutou com 

sérios tropeços, que posteriormente foram removidos, e que no penultimo 

exercicio de 1870 a 1871 resolveu ella cabar com todo o negocio por motivo 

de molestia de seu proprietario.Com relação á estrada de ferro contratada, a 

primazia de Guarapes sobre Natal não soffre discussão.O capital orçado para 

a estrada de que se trata, é de 800:000$000 e a garantia que a provincia tem 

de pagar annualmente, na razão de 6% é de 48:000$000. Ora, se a capital fôr 

transferida para Guarapes a estrada custará apenas metade da quantia orçada, 

isto é, 400:000$000, descendo tambem a garantia á metade, que vem a ser 

24:000$000. A ponte no porto do Natal, segundo o contracto, custará 

250:000$000, emquanto que a que se fizer no de Guarapes não excederá 

talvez de 20:000$000. (Fala do Presidente Henrique Pereira Lucena, 5 de 

outubro de 1872, s/n.). 
 

 Verificamos também, na Fala do Presidente de província Pereira Lucena, o 

fechamento das atividades da casa comercial. No entanto ainda se cogita a transferência da 

capital para Guarapes, reforçando a premissa de que esse espaço não deixava de ser, em 1872, 

uma área que permanecia essencialmente comercial, mantendo sua importância como via de 

interligação do comércio da província.   
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  Eloy de Souza, em seu livro “Memórias”, ditado por ele em 1953, aos seus 86 anos, dá 

a Guarapes um sentido de locus privilegiado, tendo em vista que foi lá onde nasceu, e residiu 

em Macaíba, durante o final do século XIX. Em suas Memorias, ele nos relata que a capital 

política do Rio Grande do Norte, naquele tempo, estava em Macaíba 8 , onde os 

acontecimentos que mais interessavam eram conhecidos aí antes de o serem em Natal. 

(SOUSA, 1980, p. 15-16).  

Nas descrições de Eloy de Souza, é apresentada uma firma instalada também em 

Macaíba, na segunda metade do século XIX. Ele não só apresenta a casa comercial do 

Guarapes, mas também outras firmas comerciais que faziam parte desse cenário.  Inclusive a 

do seu avô materno, Francisco de Paula Rodrigues, e a do seu pai, também chamado Eloy de 

Souza. Desta também participava o coronel Tomás Pessoa de Melo. Era uma casa bancária, 

financiadora das safras de açúcar de grande parte dos municípios de Ceará-Mirim e São José, 

incluindo o vale do Cajupiranga. As outras firmas concorrentes eram as do comendador 

Joaquim Inácio Pereira e do Major Fabrício Gomes Pedroza. (SOUZA, 1980, p. 15-16). Vale 

destacar, a respeito das múltiplas funções e do caráter financista que as casas comerciais 

possuíam, que não eram somente locais para venda de produtos, eram verdadeiros complexos 

financeiros de importação e exportação.  

Eloy de Souza relata que seu pai teve apenas a instrução primária, mas alargou seus 

estudos, sobretudo em relação à contabilidade, o que lhe permitiu obter do Major Fabrício 

Gomes Pedroza uma colocação em Guarapes após o fechamento da firma de sua família, não 

deixando claro a motivação que a levou à falência. A hipótese é de que, pela preponderância 

da estrutura do complexo comercial do Guarapes, ela se sobressaiu ao comércio da região. As 

relações comerciais do seu avô com a casa Guarapes o aproximaram de seu pai, e a 

convivência pessoal que tinha lhe oportunizou conhecer a filha de Fabrício Gomes Pedroza, 

Henriqueta, com quem, pouco tempo depois, casou-se no Recife.   

  Nas memórias de Eloy de Souza, depois da morte de seu pai e de seu avô, nos anos de 

1860, Macaíba já era a capital política da província. Com a chefia do comendador Umbelino, 

a localidade passou a ser, de fato e de direito, o centro das atividades do Partido Liberal. 

                                                           

8 Comarca de Macaíba: Criada pela lei provincial n° 845, de 26 de junho de 1882, com o nome de Potengi. Só 

foi promovida em 1890, depois, portanto, da proclamação da República. Mantida na organização do Estado, foi 

suprimida em 1898. Restaurada com o nome de Macaíba, em 1906, foi novamente suprimida em 1914. 

Restaurada, finalmente, em virtude do decreto n° 79, de 8 de abril de 1918. De presente, compreende o termo 

judiciário de sua sede (LIRA, 1920, p. 301). 
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Macaíba ganhava relevância política, cujo elemento mais representativo era o 1° distrito, 

onde, ali reunidos, ou por correspondência, combinavam as soluções da agremiação. Segundo 

Eloy, o comendador não media despesas, naturalmente lançadas ao débito da sua firma 

comercial, que poucos anos depois veio à falência. Os chefes de Pernambuco e do Rio de 

Janeiro não lhe escreviam, mas telegrafavam as notícias políticas. (SOUZA, 1980, p. 24). 

É importante notar que os comerciantes possuíam uma ativa vida política, num 

período em que os homens de bens detinham tanto poder econômico quanto político. Diversas 

atividades eram exercidas pelos mesmos homens. Nesse contexto, também vemos a 

comunicação da província do Rio Grande do Norte, considerada pequena e periférica, com os 

demais centros produtivos e políticos do Brasil no período. Suas ligações não eram apenas 

comerciais, mas também de acordos e políticas, que se mostrariam vantajosas para ambas as 

partes. 

Os melhoramentos materiais foram inegáveis, desde o telégrafo até obras que 

facilitavam a locomoção e o transporte de cargas e passageiros através dos rios. A localidade 

vivia um período de ebulição, e nas memórias de Eloy de Souza, podemos visualizar como 

esse espaço convivia uma grande quantidade de investimentos materiais: 

 

[...] O Cel. Aureliano Clementino de Medeiros, igualmente honesto e 

trabalhador, foi durante muitos anos o presidente da Intendência e nessa 

gestão construiu a ponte, o mercado público e empreendeu outros 

melhoramentos de vulto, inclusive a escavação do canal do Jundiaí entre 

Ferreiro Torto e Macaíba, a fim de evitar interrupções do transito fluvial das 

barcaças de maior calado que ali ancoravam e transportavam os produtos de 

exportação de uma vasta região da província. Uma de minhas recordações é 

a agilidade desse tráfego dos armazéns, um tanto distante da margem do rio, 

pelos trabalhadores braçais das casas “Paula Eloy & Cia.”. Joaquim Inácio 

Pereira e Fabrício Gomes Pedroza. Eram tão rápidos neste carreto que o 

choto, digamos assim, era o passo habitual que não se interrompia nem 

amortecia, nem mesmo quando subiam as pranchas das embarcações ali 

fundeadas. Alguns homens eram tão robustos e tinham tal força, como João 

Grande, não o boteiro, que carregavam sobre os ombros até duas sacas de 

algodão, num equilíbrio que despertava a curiosidade de numerosos 

espectadores (SOUSA,1980, p. 24). 

 

Fabrício Gomes Pedroza, comerciante de poucas letras, mas homem de negócios, fez 

significativos melhoramentos materiais nesse espaço, construiu, em Guarapes, um 

ancoradouro largo e profundo, onde podiam fundear, como fundeavam, vários navios 
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estrangeiros de apreciável calado. Construiu armazéns9 à margem esquerda do rio, com uma 

ponte extensa com troncos de carnaubeiras, alguns dos quais, muito tempo depois do 

desaparecimento da casa comercial, foram desenterrados em perfeito estado de conservação. 

Relata Eloy de Souza, em seu livro “Memórias”, que a construção do porto de Guarapes 

diminuiu um pouco a importância comercial de Macaíba, e isso porque o açúcar e outros 

produtos do Ceará-Mirim, Maxaranguape e adjacências encontraram naquele escoadouro 

apreciável redução de despesas. Mesmo assim, como o complexo comercial do Guarapes 

fazia fronteira com Macaíba, o fluxo das mercadorias e das pessoas ainda se encaminhava por 

esta localidade para as demais áreas da província do Rio Grande do Norte. 

Esse espaço de interligação com a província prosperou muito rapidamente pela alta 

dos preços do algodão, lavoura cujo plantio passou a ser feito em vastas extensões, desde o 

agreste até o sertão, alcançando o Seridó, onde se fixou uma espécie de fibra longa muito 

valorizada. O produto era vendido a peso de ouro. O comércio atingiu proporções que lhe 

deram fama na província e nos mercados do Ceará e Paraíba. Os agricultores beneficiados por 

lucros avantajados passaram a gastar significativas quantias, como relata Eloy de Souza, 

“comprando selas inglesas, botas de couro da Rússia, arreios de prata e fazendas caras 

(tecidos) para suas esposas e filhas” (SOUZA, 1980, p.25). Os negociantes, ali estabelecidos, 

além dos comerciantes locais, eram, segundo ele, em grande parte, pernambucanos, e a 

maioria deles procedia de Goiânia, isso talvez possa explicar o “feitio de inopinada grandeza”. 

Os lençóis de ramagens de pura seda eram vistos e admirados muitos anos depois dessa fase 

de ostentação transitória.  

  Esse surto de riqueza e ostentação, relatado por Eloy de Souza, acarretou o desperdício 

do dinheiro, mais generosamente adquirido, pelos bons preços das safras e do comércio. Eloy 

relata o aparecimento do cigano Pedro, casado e rico, que queimava cédulas de 10$000 e 

20$000 réis para acender cigarros ou charutos, “pabulagem que passou a ser imitada por 

macaibenses abastados” (Ibidem).  Relata que seu bando era numeroso e estava bem instruído 

                                                           

9A respeito das leis que regiam os portos e armazéns na província do Rio Grande do Norte: Lei n° 1.746 de 13 de 

outubro de 1869: autorizava o Governo a contratar, nos diferentes portos, a construção de docas e armazéns para 

a carga, descarga, guarda e conservação das mercadorias de importação e exportação, assegurando nos 

contratantes várias vantagens: a) prazo de concessão até 90 anos, conforme as dificuldades da empresa; b) 

percepção de taxas regulares por tarifa aprovada pelo Governo, tarifa que poderia ser revista de cinco em cinco 

anos; c) faculdade de emitir títulos sob a garantia das mercadorias depositadas nos armazéns; d) direito de 

desapropriar, na forma de lei de 1855, as propriedades e benfeitorias pertencentes a particulares; c) as vantagens 

e fatores concedidos por lei aos armazéns alfandegados. (LIRA, 1989, p. 23)  
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em todos os processos e manhas para iludir os incautos e vaidosos, arrancando-lhes o dinheiro 

adquirido nesse surto de riqueza. 

Além dos escravos, havia comerciantes, agricultores, senhores de engenho, indígenas, 

boteiros, feirantes e ainda ciganos. Constatamos, na documentação, mesmo de maneira sutil, 

as ações desses diversos grupos sociais, como eles se relacionavam com o espaço, muito vivo 

pelo comércio, agricultura, trocas e consumo de diferentes produtos. Esses grupos, na 

documentação oficial, não parecem fazer parte da construção desse espaço, somente cabendo 

aos políticos e administradores abastados as decisões que levam à construção desse momento 

de prosperidade. Muito pelo contrário, era o movimento e o encontro desses diversos grupos 

sociais, nessa zona de atração, que foi o complexo do Guarapes na fronteira com Macaíba, 

que fizeram desse espaço próspero, não só economicamente, mas também de relações sociais 

e culturais diferenciadas.  

O incremento de um novo padrão de consumo e venda, abarcando em alguma medida 

todos esses grupos sociais, acrescentou, na materialidade dessas populações, novos valores e 

hábitos. Até aqueles que não podiam consumir os produtos mais caros, suas formas de se 

relacionar com os objetos agora carregavam nos seus desejos “as selas inglesas”; “os arreios 

de prata”, “as fazendas de seda”. Porém, nesse novo modo mundanizado de consumir, havia 

aqueles produtos que chegavam às mãos dos agentes sociais sem tantos recursos. Essa era a 

lógica, a produção em larga escala, o consumo disseminado; havia o luxo para poucos, mas 

também produtos para muitos. Vemos na citação a seguir do livro de memórias de Eloy de 

Souza a referência atividade comercial e a atividade corriqueira de velar seus mortos: 

 

Todos os homens de Macaíba vieram em cavalos de sela, gordos e 

relinchantes, porque esse era o luxo do que ali, exerciam atividades no 

comercio e pequenas indústrias. Depois da missa de 30° dia, Dindinha 

regressou ao Recife com os netos em companhia de meu avô. A barcaça em 

que viajamos, de Macaíba à capital pernambucana, chamava-se “DONA 

SILVINA”, em homenagem a minha avó (SOUSA, 1980.p.15). 

 

A povoação cresceu e adquiriu hábitos diferentes, bem mais “civilizados” do que não 

tinha antes, na lentidão de um desenvolvimento econômico rotineiro. O fato ocorrido é que, 

dentro de alguns anos, Macaíba tornou-se capital honorária da província, passando a ditar a 

moda, atrair os presidentes, autoridades, graduados e os poucos homens ilustres da província. 

É bem de ver a importância que teve nesse intercâmbio a navegação do rio Jundiaí, que, não 
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sendo perene, foi, todavia, favorecido pelo crescimento das marés, permitindo acesso aos 

botes e barcaças. As firmas comerciais mais importantes eram geridas por homens com 

espírito público, que se tornaram figuras expressivas na política da província (Ibidem). 

Dentro desse cenário do comércio em ebulição, vemos as iniciativas de Fabrício 

Gomes Pedrosa na diversificação desse mercado. Sua área de abrangência não se fixava 

somente no “alto da colina”, às margens do rio Jundiaí, onde se localizava o casarão principal, 

conhecido como “Fabrício & Cia”, mas mostrou um papel preponderante também na 

organização de uma feira na povoação de Utinga (também Macaíba), servindo-se de suas 

relações econômicas e prestígio em detrimento do progresso da Macaíba que havia fundado. 

A feira de Utinga prosperou por um tempo, no entanto o missionário Frei Serafim rompeu 

com “os principais” de Utinga e excomungou a gameleira que servia de abrigo a um grande 

número de feirantes. Eloy de Souza narra que, como se tratava de gente muito religiosa e 

escrava de superstições arraigadas, todos, depois da “maldição”, evitaram aproximar-se da 

“pobre gameleira” (Ibidem). A feira acabou pela excomunhão do Frei capuchinho, e Utinga 

voltou à sua condição de povoado simples. A seguir, podemos ver as considerações do 

Presidente Nunes Gonçalves em 1859: 

 
O prestante cidadão Major Fabricio Gomes Pedroza com uma rara 

abnegação de seus interesses reais, e dando provas de sentimentos, que 

muito abonam a sua dedicação pelo bem publico, ofereceu-se à Presidência 

para ser o fundador de uma feira naquele lugar, transferindo para ali os seus 

crescidos fundos comerciais e os de alguns de seus amigos, que 

generosamente o acompanham, e dando logo o maior impulso á edificação e 

outros melhoramentos matérias. Esta ideia, sendo por mim aceita e 

vivamente aplaudida, foi prontamente posta em execução, e comparecendo 

pessoalmente para assistir á primeira feira, que teve lugar no dia 6 do 

corrente, observei com plena satisfação um incalculável concurso do povo, 

que afluiu para solenizar aquele ato de inauguração. (Fala do Presidente de 

Província Nunes Gonçalves, 14 de fevereiro de 1859, s/n). 
 

Podemos perceber vários elementos da vida social e material presentes em Macaíba. É 

importante notar que, quando se fala de Guarapes e Macaíba, os espaços parecem se 

confundir. Essa é a questão, eles se confundem mesmo; estamos tratando de um período em 

que os limites não eram tão bem determinados, e onde terminava Guarapes e começava 

Macaíba, não importava em grande medida, pois estamos tratando de um espaço de 

confluência, que serve ao mesmo objetivo de comercialização e intenso contato de pessoas. 

Nas memórias sobre Macaíba escritas por Jasen Leiros, vê-se claramente como esses 

espaços confluíam: Coité, antigo nome de Macaíba e Guarapes. Através das histórias dos seus 
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avós, que residiram na localidade em meados do século XIX, Jasen Leiros relata que as 

produções da cana-de-açúcar, de quase todas as veredas da província convergiam para a vila 

de Coité, onde barcaças vinham apanhar mercadorias, quer dos sertões do Estado, quer do 

Vale do Ceará-Mirim, quer da ribeira do Trairi, transportando-as para Guarapes, pelo caminho 

fluvial do Jundiaí. Guarapes “caminhos dos guarás”, porto de maior calado, onde fundeavam 

navios europeus, transportadores de açúcar e algodão, ficava na parte mais larga do rio, 

contornando as dunas natalenses, numa curva desenhada pela natureza. Tais elementos foram 

importantes para o crescimento da Vila de Coité, transformada no maior entreposto comercial 

da província. Com foros de cidade, foi batizada de Macaíba no início da segunda metade do 

século XIX. (LEIROS, 1985, p. 9).  

 Trata-se, sem dúvida, de um espaço de grande efervescência comercial, política e 

social, mas que vai perdendo suas forças na confluência de muitos fatores, que foram desde os 

mais locais, com a morte do seu proprietário, até os mais estruturais, ligados a uma lógica de 

mercado diferente que vai demarcar seu território durante os últimos anos do século XIX, e 

tem sua culminação nas primeiras décadas do século XX. Isso sob a influência de um 

rodoviarismo, que suplanta “os caminhos que andam” os rios. Com o incremento do 

rodoviarismo o espaço perde força como zona de confluência para onde se concentravam os 

mercados. Ela era até a construção da estrada de rodagem para Natal o ponto de concentração 

de todo o comércio do Seridó, Ceará-Mirim, São José de Mipibu e ribeira do Potengi, graças a 

essa única via de comunicação com a capital. Veremos alguns aspectos a seguir que 

contribuíram para que esse espaço, que funcionava como centro das negociações da província 

durante determinado período, fosse alijado do processo e perdesse sua importância no 

comércio e, consequentemente, econômica.  

Após o término da Guerra Civil norte-americana, os Estados Unidos voltaram ao 

mercado europeu abastecendo seus antigos compradores com algodão de qualidade superior 

ao nosso. Esse fato reduziu bastante, a partir de 1872, as exportações brasileiras, provocando 

uma enorme crise em todo o país. Essa crise repercutiu profundamente no Rio Grande do 

Norte, provocando uma crise em Guarapes e na firma comercial de Fabrício Gomes Pedroza. 

O Governo do Estado, que auferia do algodão exportado a maior parte dos seus recursos 

financeiros para manter a burocracia estatal, foi obrigado a contrair empréstimos ao Banco do 

Brasil para cobrir seus déficits orçamentários. O primeiro, de 100:000$000, foi realizado em 

1871, e o segundo, de 60:000$000, em dezembro de 1876 (SOUZA, 1989, p. 47).  
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Apesar de em 1872 ocorrer uma grande crise na firma comercial, devido aos inúmeros 

investimentos ainda relacionados à localidade, entende-se que as relações comerciais ainda 

permaneceram com uma sobrevida, mesmo não tendo os fartos rendimentos do algodão. O 

complexo comercial sobrevivia também de uma infinidade de gêneros importados do exterior, 

e de gêneros alimentícios e de trabalho da própria província. O espaço como centro das 

relações comerciais não simplesmente some em 1872, como às vezes o entendimento ao 

exame superficial aparenta. Seu processo de abandono, estaria ligado não só ao fechamento da 

casa comercial, mas a uma série de mudanças ocorridas no final do século XIX no Rio Grande 

do Norte, como a construção e efetivação das linhas férreas, estradas de rodagem, e mudanças 

políticas trazidas pela República e que repercutiram para que esse espaço, antes densamente 

habitado, passasse a ser um espaço do esquecimento, e do abandono. O rio, quando deixou de 

ser o protagonista dos transportes e da locomoção, também tirou o Guarapes do protagonismo 

de elo de confluência entre Natal e circunvizinhanças e os produtos comercializáveis vindos 

das cidades do interior do estado. Segue a citação da Fala do Presidente de Província Pereira 

Lucena, em 1872, que explicitou muito bem esse decréscimo:  

 
O digno inspector da thesouraria é de opinião que a causa principal do 

decrescimo da renda da no periodo, de que me occupo, não foi outra senão a 

baixa sensível que soffreu no mercado o preço dos nossos generos de 

exportação, e especialmente do algodão, o mais importante delles. Tambem 

concorreo para isso a liquidação da casa commercial de Fabricio & C., 

estabelecida no porto de Guarapes, visto como não pequena quantidade de 

algodão dos productores, que demandavam áquelle porto, desviou-se para o 

de Mamanguape, na Parahyba, onde pela mór parte foi qualificado como 

producto daquella provincia, e em pura perda dos direitos desta. (Fala do 

Presidente Henrique Pereira Lucena, 5 de outubro de 1872, s/n). 
 

O algodão, durante toda a segunda metade do século XIX e primeiras décadas do 

século XX, teve momentos de surtos e baixa de produção. O fim do complexo comercial não 

está somete ligado a essa baixa da produção algodoeira, mas também a fatores familiares, 

como o falecimento de Fabrício Gomes Pedroza. O problema em questão não estava no 

modelo de firmas comerciais, ligado a um comércio mais centralizado e fixo, pois durante os 

anos de 1924 a 1928, relata Nunes Pereira que as firmas M. F. do Monte & Cia, Julius Von 

Sohsten, S.A. Wharton Pedrosa, J. Clemente Levy & Cia, Souza Hans, Manoel Christino & 

Filho exportavam pelo porto de Natal peles e couros no valor oficial de 18.813: 398$080 

(PEREIRA, 1980, p. 21). Essas firmas se faziam presentes na economia do Rio Grande do 

Norte, o que foi mudado “foi o espaço”, foi o eixo ao qual o comércio convergia. 
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  Nesse tocante, as estradas de ferro tiveram um papel preponderante nesse novo 

cenário. No Rio Grande do Norte, a primeira estrada de ferro implantada foi a que servia à 

região litorânea de Natal a Nova Cruz. A concessão para a sua construção foi feita pela lei 

provincial n° 682, de 8 de agosto de 1873. Quatro anos depois, isto é, em 1877, essa 

concessão foi transferida para a companhia inglesa Imperial Brasilian Natal and Nova Cruz 

Railway Company Limited. A construção dessa ferrovia interessava principalmente aos 

senhores de engenho do vale e do Capió e adjacências. Os trabalhos foram iniciados em Natal, 

em fevereiro de 1880, e, em abril de 1883, os “trilhos civilizadores” chegaram à cidade de 

Nova Cruz, numa extensão de 121 quilômetros. A segunda ferrovia implantada foi a Central 

do Rio Grande do Norte, apesar de ter sido autorizada pela assembleia provincial em 1870. 

Partindo de Natal, ela corria em direção ao vale do Ceará-Mirim, atravessando os tabuleiros 

de João Câmara, chegando a Pedro Avelino e Macau. Sua construção foi iniciada na seca de 

1906 pelo presidente da República Afonso Penna (SOUZA, 1989, p. 62). 

Para permitir a vinda do trem até o bairro da Ribeira, em Natal, foi construída a ponte 

de Igapó pela The Cheveland Bridge & Engeering Company, de Darlington, na Inglaterra. 

Essa ponte sobre o rio Potengi, medindo 550 metros, foi inaugurada pelo governador Ferreira 

Chaves em 20 de abril de 1916 (Ibidem, p 62). A nova ponte seria responsável pelo 

fechamento definitivo da passagem de embarcações de médio porte, que desciam pelo rio 

Potengi e chegavam a Guarapes, fechando a via fluvial terminantemente a comercialização e 

transporte de maior fluxo. Com o incremento das linhas férreas e das estradas de rodagem, o 

rio perde seu protagonismo, passando a ser um obstáculo a ser superado.10  

Quanto às estradas de rodagem, o Rio Grande do Norte só veio possuí-las no século 

XX. Durante todo o período colonial e imperial, havia apenas veredas abertas pelas boiadas e 

pelos tropeiros. Segundo Rocha Pombo, “em 1836 dizia o Presidente que para o interior da 

província não havia propriamente estradas, mas apenas algumas “veredas” (POMBO, 1922, p. 

336). Durante a República Velha, o primeiro Governo do estado a promover a abertura de 

estradas carroçáveis foi Alberto Maranhão, no seu mandato de (1908 – 1913). A atuação da 

Inspetoria de Obras contra as Secas, criada pelo decreto n° 7.619, de 21 de outubro de 1909, 

foi decisiva para engajar o Governo do Estado na abertura de estradas para o interior. Pouco 

adiantaria construir açudes no sertão, sem estradas para facilitar o socorro às populações nos 

anos de seca. A partir de então, açudes e estradas foram um binômio inseparável. Antes, até 

                                                           

10 Essa ferrovia denomina-se atualmente “Estradas de Ferro Sampaio Correia” por determinação da Lei n° 1.155, 

de 12 de julho de 1950. Atualmente o único trecho em funcionamento é o trajeto de Ceará-Mirim à Ribeira. 
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mesmo a capital do Estado vivia isolada do resto dos municípios potiguares por via terrestre. 

A cordilheira de dunas que circundava Natal causava um obstáculo ao intercâmbio terrestre 

com as cidades vizinhas (SOUZA, 1989, p. 119-120). 

Por isso, desde os meados do século XIX, que surgiu a necessidade de se abrir uma 

estrada interligando Natal a Macaíba. A primeira tentativa foi feita pelo Cel. Estevão José 

Barbosa de Moura, proprietário do engenho Ferreiro Torto, situado em Macaíba. Por volta de 

1859-1861, ele iniciou a abertura dessa estrada, mais parecida com uma “vereda”. Com o 

início da República, foram realizadas mais quatro tentativas, até que, em 1921, o Dr. Eduardo 

Parisot, diretor da Inspetoria Federal de Obras contra as Secas (IFOCS) construiu 

definitivamente a estrada de rodagem de Natal a Macaíba. (Itamar de Souza – Os caminhos 

que levam a Macaíba. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, 

vols. LXXII – LXXIV, anos 1981-1982, Natal, pp. 119-122.). 

Vemos que, durante boa parte do século XIX, muitos dos empreendimentos que 

favoreciam os negócios ficavam a cargo de particulares. Isso para favorecer seus próprios 

empreendimentos, e as questões políticas de favorecimento aos seus negócios estavam em 

muitos casos, para não dizer na maioria deles, nas mãos que detinham poderes políticos, que 

eram os próprios comerciantes agroexportadores.  

Em abril de 1890, o então governador do Estado, Dr. Joaquim Xavier da Silveira 

Junior, convidou vários cidadãos burgueses para, juntos, criarem a Associação Comercial do 

Estado do Rio Grande do Norte. Para termos uma ideia do espírito que dominou nessa 

reunião, reproduziremos, a seguir, a notícia divulgada pelo jornal A República, em 26 de abril 

de 1890: 

Compenetrado da necessidade urgente de construir uma corporação que zele 

pelos interesses da classe promotora do desenvolvimento da vida mercantil 

neste Estado um numeroso grupo de comerciantes reunidos no Palácio do 

Governo, a convite e sobre a presidência do honrado Governador, Dr. 

Silveira Júnior, depois de debates importantes sobre as relações entre 

comerciantes e o fisco, reconhecido o depreciamento de nossas rendas e o 

desequilíbrio lamentável dos nossos orçamentos; considerado sobre seus 

múltiplos aspectos o problema da importação direta e da nossa emancipação 

comercial; ventilada a questão de nossa indústria nascente; relembrando o 

definhamento cada vez maior da nossa agricultura; e convencidos todos de 

que foi adotado o alvitre de fundar-se na capital uma associação comercial, 

que sirva de base, e impulsione o progresso de nossa riqueza, podendo dela 

fazerem parte não só os negociantes desta e de outras praças do Estado, 

como também os industriais e agricultores.  
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Na reunião do comércio, efetuada no palácio do Governo, na noite de 24 de abril de 

1890, sob a presidência do Dr. Joaquim Xavier da Silveira Junior, Governador do Estado, 

ficou resolvido pelos cidadãos presentes e os abaixo-assinados a criação de uma associação 

comercial em Natal, com a reunião de comerciantes de todo o estado. Os presentes foram 

considerados membros da dita associação, e designado os seis primeiros signatários da ata 

para constituírem uma comissão que, com a máxima brevidade, desse começo aos trabalhos 

necessários para a criação da referida associação. Entre os membros da comissão, estavam: 

Antônio Alves Freire, Joaquim Inácio Pereira, Fabrício Gomes Pedroza, José Domingos de 

Oliveira, Ângelo Roseli, Odilon de Amorim [...]. Nota-se que, mesmo em 1890, Fabrício 

Pedroza ainda participava ativamente das atividades e das decisões comerciais do agora, 

Estado do Rio Grande do Norte (LIRA, 1912, p. 234) 

Nota-se a presença do nome de Fabrício Gomes Pedrosa, em 1890, mas vimos que sua 

morte foi em 1872. O mistério da questão é que se trata de seu filho de mesmo nome. No 

entanto, a presença desse nome entre os três principais comerciantes da recente República não 

é por acaso; corrobora o argumento de que o espaço do Guarapes teve um desaparecimento 

gradativo durante o final do século XIX, e mesmo com o advento da República, a família de 

Fabrício Gomes Pedroza, pai, ainda estava presente no cenário comercial nesses primeiros 

anos da República. Portanto o espaço controlado por essa família no Guarapes teve um 

decréscimo gradativo, até que os interesses e os privilégios desse espaço foram deslocados 

totalmente pelos fatores que vimos. 

Tavares de Lira, a respeito da proclamação da República: “[...]. Teria que vir e veio 

como a consagração de uma grande aspiração nacional, a 15 de novembro de 1889. À 

província – esquecida e deserdada entre as suas irmãs mais ricas e mais opulentas – foi 

indiferente a sorte da dinastia. Pouco devia a realeza”. Comprova-o a modéstia de suas rendas 

naquele ano: 321.967$448, quando a população já atingia cerca de 300.000 almas. Não há 

como negar a posição de província do Rio Grande do Norte como periférica, no entanto as 

palavras de Tavares de Lira, exaltando o atraso, têm que ser entendidas como esclarecimentos 

de um partidário da República, e que as imagens do período imperial dificilmente seriam 

positivas. As dificuldades da província eram muitas, mas seus avanços durante todo o século 

XIX não foram por ele considerados. O trecho nos dá um panorama a ser considerado, no 

entanto, no olhar de um partidário da República (LIRA, 1989, p. 5).  
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Em 1889, ao ser deposta a realeza, o Rio Grande do Norte era uma das 

províncias mais atrasadas do Império. [...]. Seu comércio a relembrar ainda 

as práticas e usos coloniais – açúcar e algodão principalmente – 

insignificante, não atingindo 3.000 contos. Suas opulentas salinas em grande 

parte inexploradas. A pecuária uma de suas maiores riquezas, a refazer-se 

periodicamente, em consequência das secas. Outras indústrias do futuro, 

pesca, cêra e palha de carnaúba, borracha de mangabeira e maniçoba, óleos 

vegetais, algumas mais, rudimentares e precárias. Bancos não havia, o 

financiamento da lavoura dependendo de correspondentes intermediários na 

compra e venda de produtos de exportação, mais ou menos gananciosos, que 

adiantavam o dinheiro a juros de 18% ao ano, capitalizáveis de seis em seis 

meses. Transportes, os primitivos em carros de bois ou em dorso de animais, 

por péssimos caminhos. A única estrada de ferros existente, na extensão de 

121 quilômetros, quase sem finalidades econômicas, da vez que seu traçado 

acompanhava a linha do litoral para o sul. A organização dos serviços 

públicos, em regra, deficientes. A sede do governo, Natal, não passava, por 

assim dizer, de uma aldeia grande: mal edificada, mal calçada, mal 

iluminada, sem abastecimento d’água suficiente, sem viação urbana, sem 

esgotos, sem higiene, sem conforto. Contava menos de 10.000 habitantes. Os 

meios social e cultural acabadíssimos. Faltava-lhe imprensa diária e as folhas 

que se publicavam, afora as de feição partidária de duração efêmera. (LIRA, 

1989, p. 5) 

 

Não é, entretanto, de estranhar que tal fosse a situação da província, sabido que para 

aqueles que a administravam em caráter efetivo, durante o regime monárquico, a presidência 

foi, na maioria dos casos, simples campo de aprendizagem ou posto de confiança política, 

passageiro, em épocas eleitorais. No entanto a citação de Tavares de Lira, que viveu esse 

tempo, é um importante retrato da visão da elite acerca da província. Seu olhar é viciado pelo 

seu partidarismo republicano. 

 Dessa maneira, é que nesse decurso, o espaço do complexo comercial do Guarapes em 

análise perde força. Durante o Segundo Reinado, foi tal a convergência de posições (entre a 

grande lavoura e o comércio), que seria correto falar de elites rurais e comerciais não como 

setores distintos de classes, mas como um ‘setor exportador’ dedicado aos interesses da 

agricultura de exportação. Nesse sentido, a análise, libertando-se da dicotomia grande lavoura 

e comércio, deslocou-se para complexos agro-comerciais (MELLO, 1999, p. 26). A ideia de 

complexo é utilizada nessa análise para podermos entender a emergência da casa comercial do 

Guarapes, pois não foi só um complexo de estruturas materiais, mas também um complexo de 

atividades. E é a partir disso, que iniciaremos os caminhos que desvendarão mais 

particularmente as paisagens do complexo do Guarapes. 
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CAPÍTULO 2 – OS RIOS POTENGI E JUNDIAÍ E SUA IMPORTÂNCIA PARA O 

COMÉRCIO NO GUARAPES. 

 

No século XIX, a navegação marítima1 e a fluvial tiveram um papel importante quanto 

à locomoção e ao transporte no mundo comercialmente conectado, trazido no bojo da 

Revolução Industrial. A navegação oceânica, empreendimento que prevaleceu durante boa 

parte do século XIX2, foi integrada à navegação fluvial na penetração dos territórios interiores 

por intermédio dos rios. O rio, como protagonista durante parte desse período, serviu como a 

principal via de ligação dos espaços mais distintos das províncias do Brasil. Só perdeu seu 

papel preponderante no percurso da segunda metade do século XIX, com a construção das 

estradas de ferro e das estradas de rodagem, empreendimento que só se concretizou 

plenamente na província do Rio Grande do Norte, no início do século XX.  

 A respeito do complexo comercial do Guarapes, com suas diversas estruturas que 

davam suporte ao comércio local, não podemos falar sobre esse espaço, sem falar sobre os 

rios que o margeavam, o Potengi e o Jundiaí. São esses rios que, na segunda metade do século 

XIX, deram a tônica desse espaço de ligação da província com o comércio exterior. São eles 

que configuram esse espaço como local privilegiado na paisagem. E, a partir de agora, vamos 

percorrer os caminhos que tornaram os rios Potengi e Jundiaí fundamentais ao comércio e às 

relações sociais, onde se instalou a casa comercial do Guarapes.  

Na instalação do complexo comercial, o rio Jundiaí exerceu função primordial na 

configuração do comércio nessa localidade, pois por ele eram transportadas, carregadas e 

descarregadas, através de barcaças, as mercadorias do comércio de exportação e das 

importações de produtos manufaturados. Por ser um elemento estratégico na paisagem, o 

Jundiaí, que passava à margem das estruturas que constituíam o complexo, foi um fator 

                                                           

1“O mar. É preciso tentar imaginá-lo, vê-lo com os olhos de um homem de outrora: como um limite, uma 

barreira estendida até o horizonte, como uma imensidão obsedante, onipresente, maravilhosa, enigmática. Até 

ontem, até o vapor, cujos primeiros recordes de velocidade hoje parecem irrisórios – nove dias de travessia, em 

fevereiro de 1852, entre Marselha e o Pireu -, o mar permanecia imenso, pelo padrão antigo das embarcações a 

vela e dos navios eternamente à mercê dos caprichos do vento, aos quais era necessários dois meses para ir de 

Gibraltar a Istambul e uma semana ao menos, frequentemente duas, para ir de Marselha a Argel”. 

(BRAUDEL,1985, p.29).   
2 [...] em 1850, um total pouco menos que 100 milhas (1.609,34 metros) * de ferrovias em toda a Espanha, 

Portugal, Escandinávia, Suíça e toda Península Balcânica, e, tirando os Estados Unidos, menos do que isso em 

todos os continentes não europeus juntos. Se excluirmos a Grã-Bretanha, e algumas outras partes, o mundo 

social e econômico da década de 1840 pode ser facilmente visto de uma maneira não muito diferente daquela de 

1788. A maioria da população do mundo, estão como anteriormente, era de camponeses. (HOBSBAWN, 2014, 

p. 266). 
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diferenciador. A província do Rio Grande do Norte, na segunda metade do século XIX, 

dependia em grande medida do transporte fluvial e do domínio desses espaços nas 

proximidades dos rios, garantindo-se, assim, vantagens econômicas nas relações comerciais. 

Essa relação desses rios com o complexo pode ser identificada pelo mapa abaixo, onde 

podemos observar o local georreferenciado, onde o complexo aparece no alto da colina, 

próximo às margens do rio. 

 

Figura 5 – Mapa georreferenciado do complexo comercial do Guarapes. Coordenada UTM: 25M 

246976 9354361) – (Fonte: Google Earth 2015). 

O ambiente natural no qual o complexo comercial foi instalado e a alteração que 

causou em sua lógica de uso nos trazem profícuas informações sobre o uso desse espaço3 e 

como ele foi alterado. A paisagem “natural” que vislumbramos hoje no espaço do Guarapes 

                                                           

3De acordo com Yi-Fu Tuan, a experimentação do espaço pelo homem constitui certos valores espaciais que são 

elaborados por diferentes culturas. As pessoas percebem o espaço de maneiras diferentes, dentro de uma 

racionalidade”. Essa racionalidade também se apresenta na lógica em que o complexo comercial do Guarapes foi 

implantado e construído, revelando valores, demonstrando e representando os elementos dos grupos humanos 

que compartilharam esse espaço. O lugar, objeto de análise, visto a partir das percepções e do aprendizado, do 

olhar lançado pelo próprio pesquisador. Esse direcionamento nos auxilia a compreender o motivo pelo qual cada 

elemento do complexo comercial foi distribuído na paisagem, e de como eles dialogam e como obedecem a 

certas regras e valores na sua constituição (TUAN, 1983, p. 43). 
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não é a mesma de 150 anos atrás, momento quando o complexo comercial foi instalado. 

Observar suas formas, seu solo, vegetação, relevo pode trazer à tona muitos indícios quanto às 

questões que tentamos elucidar a respeito das motivações de sua instalação.  

Podemos dizer que a vegetação atual se caracteriza pelo campo de dunas e uma 

vegetação rasteira arbustiva. Também se encontra uma vegetação típica da mata atlântica, 

variando entre árvores de médio e grande porte e uma mata já de segunda ou terceira geração.  

A mata atlântica presente nesse contexto é composta por uma série de ecossistemas, cujos 

processos ecológicos se interligam, acompanhando as características climáticas da região de 

exposição aos ventos úmidos que sopram do oceano. A distância dos corpos d'água também 

tem fator preponderante na paisagem, tal como a probabilidade de a vegetação ser inundada 

em determinadas épocas do ano (CONAMA, 2015). O complexo foi instalado nesse contexto 

ambiental de encontro. A colina,  que possivelmente, faz parte da formação do solo barreiras, 

que é um solo mais antigo, assentado em uma paleo-duna. Na figura 6, podemos ver a 

vegetação que recobre a área e também um dos protagonistas naturais desse contexto de 

instalação, onde o rio Potengi se encontra com o Jundiaí.  

 

Figura 6 – Visão da curva do rio e do manguezal, fotografia retirada da colina onde está implantado o 

sítio. Ao fundo, campo de dunas da capital, Natal. (Foto: Camila Alves Duarte, 2014). 
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Dentro do contexto dessa paisagem, o comerciante Fabrício Gomes Pedroza investiu 

em uma estrutura sólida para drenar o escoamento das zonas circunvizinhas, construindo 

armazéns na parte baixa, próximo ao ancoradouro, além de escritórios, almoxarifados, capela, 

escola e sua casa na parte alta (CASCUDO, 1999, p. 218). Um dos principais fatores de 

implantação foi a proximidade de água corrente e de curso perene, o que facilitava o 

transporte dos produtos, além de a água ser a melhor fonte de energia produtiva de 

locomoção. Outro fator determinante na localização do complexo é a interligação do rio com 

o acesso ao mar. Como se trata de um período em que o principal meio de transporte de 

mercadorias e de gêneros se dava através de embarcações, esse foi um fator determinante na 

paisagem para o sucesso do empreendimento. 

A representação que segue mostra como o aspecto natural da desembocadura do rio 

auxiliou ao processo de instalação do complexo comercial do Guarapes, em que se nota a 

visão do rio com acesso ao mar e a posição privilegiada que a localidade do Guarapes tinha na 

chegada a Macaíba, e a distribuição das mercadorias para a região do Alto Oeste. Natal, nesse 

contexto, estava isolada pelo campo de dunas (ver fig. 6), e suas funções como Capital e 

consequentemente como provedora da distribuição de mercadorias ficava muito 

comprometida.  

 

Figura 7 – Imagem que demonstra em destaque o desenho geográfico na paisagem do rio Potengi em 

encontro com o Jundiaí de Natal a Macaíba. (Fonte: Google Maps 2014). 
 
 

O rio em foco demonstra como seu calado serviu para o transporte da cultura material 

decorrente da comercialização nesse espaço. Mesmo possuindo um posicionamento 

estratégico na paisagem, ele precisou, por inúmeras vezes, de obras que o desobstruíssem. 
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Possivelmente, as curvas e o desenho do curso do rio que visualizamos hoje são semelhantes 

aos da segunda metade do século XIX, mas a paisagem do seu entorno foi muito modificada. 

Além dos aspectos de crescimento da cidade, há construção de pontes e obras realizadas ao 

longo do curso do rio que alteraram a dinâmica sedimentar fluvial na costa contígua à cidade 

(CAMARGO, 2013). (ver fig. 8). 

Na figura 8, observa-se a topografia da entrada do rio no espaço urbano, destacando 

que, no século XIX, esse espaço já se encontrava significativamente povoado. O rio, no seu 

curso e na saída para o mar, propiciava uma série de atividades que, durante o século XIX, 

vão além do transporte, como as atividades de pesca e as atividades sociais e culturais das 

comunidades ribeirinhas. O complexo do Guarapes utilizou esse ponto estratégico na medida 

em que os transportes terrestres para esse período eram precários, pois, além de o rio propiciar 

uma maior mobilidade e maior velocidade no transporte, permitia um baixo custo neste. Um 

trabalho de arqueologia subaquática nessa região poderia revelar uma infinidade de cultura 

material, associado a um período em que o rio era protagonista no sistema de transporte de 

mercadorias e deslocamento de pessoas. 

 

Figura 8 – Fotografia aérea do rio Potengi demonstrando seu acesso e calado e as amplas 

possibilidades de navegação. Ao fundo, as pontes de Igapó e a ponte Newton Navarro. (Fonte: Google 

Maps 2014). 

 

A imagem aérea demonstra, sob outro ponto de vista, a paisagem, pois desloca o olhar 

da posição frontal e nos permite identificar elementos do desenho geográfico desconhecidos a 
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um exame do olhar na superfície da terra. Permite-nos observar toda a área e as possibilidades 

de navegação, dada a largura do rio Potengi (OREJAS SACO, 1995). Nessa imagem, pode-se 

observar todo o contexto da paisagem marítima em encontro com a paisagem fluvial (o campo 

dunar ao fundo da imagem, a planície de inundação às margens do rio, o mangue no centro da 

imagem, hoje muito poucos remanescentes da floresta). Mas, no século XIX, pode-se inferir 

um cenário de maior cobertura vegetal, que já apresentava algumas manchas urbanas. 

Pensando assim, pode-se entender as amplas possibilidades que o rio propiciou para 

distribuição da cultura material pelo espaço da província.  

 

 

Figura 9 – Vista da colina onde está implantado o complexo comercial do Guarapes, à esquerda, ao 

fundo, é possível visualizar uma canoa sendo navegada. (Foto: Camila Alves Duarte, 2014). 

Quando a etapa prospectiva foi executada, em novembro de 2014, essa fotografia da 

paisagem foi retirada na posição interior das estruturas do casarão principal através de uma 

das aberturas de portas e janelas. Podemos observar, ao fundo e à esquerda, uma embarcação 

em deslocamento. Fazemos um exercício de transporte no tempo, pensando dessa mesma 

janela que Fabrício Gomes Pedroza tinha todo o controle da paisagem. Sua posição de poder 
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no alto da colina o deixava na posição privilegiada de controle do olhar sobre as pessoas e as 

mercadorias que eram trazidas pelo rio. Nada podia escapar ao seu olhar; o posicionamento 

lhe concedia 180 graus de abrangência e controle espacial. Na figura a seguir, observamos a 

visibilidade a partir da área interior das ruínas da Casa de Comércio do Guarapes.  

 

Figura 10 – Vista frontal da paisagem através das aberturas de portas e janelas da Casa de Comércio 

do Guarapes. (Foto: Camila Alves Duarte). 

A visão frontal do casarão do Guarapes para o rio permitiu o controle das embarcações 

com as mercadorias que eram transportadas pelo rio. A posição da casa também acompanhou 

o padrão de construção guiada pela posição do nascente e poente do sol, leste-oeste, em que a 

casa ficava posicionada de maneira a permanecer sempre sombreada. De dentro do casarão, o 

proprietário podia observar todo o fluxo da curva do rio, que ficava à sua frente. (ver fig. 10). 

A localidade do Guarapes, no século XIX, era a mais acessível a barcos de grande 

capacidade de carga e de distribuição para o restante da província, portanto o mais 

conveniente espaço de caráter econômico-comercial. Após 1858, Fabrício Pedroza construiu 

residência e estabelecimento comercial em Guarapes, no alto da colina, à beira do rio Jundiaí, 

onde os navios que chegavam transportavam mercadorias para a Europa ou dela traziam para 

a província. Todo embarque e desembarque deve ter sido feito de modo difícil, embora 
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Macaíba tivesse seu porto pluvial bem construído e moderno para o período, mas fora do 

alcance de navios de calado superior à profundidade do leito do rio, sujeito a enchentes e 

vazantes de marés.  

Levando em consideração que as edificações de alvenaria de tijolos eram pouco 

frequentes até a década de 1920 na província do Rio Grande do Norte, o casarão do Guarapes 

mostra-se no topo da colina. Não somente uma edificação comercial imponente para os 

padrões construtivos da época, mas também um marco na paisagem, que nos desloca a pensar 

os significados da sua implantação no espaço, em relação ao seu sentido de poder e controle 

exercido sobre os grupos sociais que atuavam e interagiam nesse ambiente do rio. A 

implantação desse complexo comercial pode explicar-se pela posição privilegiada na 

paisagem, da via de comunicação pelo rio com o mar. Além do escoamento das mercadorias 

pelo Alto Oeste. Embora a fruição dessas paisagens flúvio-marítimas tenha universalizado a 

ideia de democratização e pluralização na sociedade contemporânea, elas continuam sendo 

paisagens de concentração de capital, controle e exclusão social. Basta uma pergunta em 

mente: em quais pontos da costa se poderia embarcar ou desembarcar livremente?,  para se 

perceber que o acesso real ao mar é muito menor que o imaginado. (CAMARGO, 2013).  

O acesso ao mar, no período de que estamos tratando, esteve no protagonismo das 

disputas territoriais durante o século XIX, e o controle desses acessos também se envolveu 

nessas questões. Os estudos sobre esses cursos de água que levam ao mar não podem ser um 

tema secundário, pois conferiram a quem o detinha vantagens econômicas incalculáveis, 

como no caso do complexo comercial do Guarapes. Os protagonistas desse desenho de 

controle do espaço são os rios Potengi e Jundiaí, e no “Ensaio Chorographico4” de Manoel 

Dantas (1918), podemos entender seu desenho geográfico, que o configura como espaço 

privilegiado. 

O ensaio corográfico produzido em 1918 por Manoel Dantas não pode ser visto como 

livro de memórias, pois ele faz parte da historiografia e possui dados sedimentados em 

bibliografia consultada. Ele revela uma série de informações importantes que o autor nos 

apresenta desse período da segunda metade do século XIX até o início do XX. Essas 

informações constaram na sua monografia apresentada como bacharel ao 5° Congresso 

                                                           

4 DANTAS, Manoel. O Rio Grande do Norte – Ensaio Chorographico. Memória apresentada ao 5° Congresso 

Brasileiro de Geografia da Bahia (Natal Typ. d’ A República – 1918). Série C – Volume CDLX, 1989. 
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Brasileiro de Geografia da Bahia, em 1916, como representante do Estado e do Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. 

Dantas nos esclarece que o rio Potengi nasce na Serra de S. Anna, no município de 

Currais Novos, e corre em um vale estrito, entre os contrafortes mais ou menos paralelos que 

se destacam da Borborema, separando entre si as bacias dos rios Ceará-Mirim, Potengi e 

Trairi, recebendo, como o Ceará-Mirim, poucos afluentes. Depois de um curso de cerca de 

trinta lagoas, lança-se no Oceano duas milhas abaixo da cidade de Natal, formando o grande 

porto do mesmo nome. O vale ou várzea do Potengi começa um pouco acima da vila de S. 

Gonçalo, formado de terras altas, de massapê, muito férteis, porém mais secas que as do vale 

do Ceará-Mirim. O rio Potengi, como quase todos os rios que descem da vertente oriental da 

Borborema, tem as águas do subsolo salobras e impróprias ao consumo. Suas areias prestam-

se ao plantio de boas vazantes. (DANTAS, 1989, p. 32-33). 

 Quanto ao rio Jundiaí, esse nasce na Picada da Caiada, em um pequeno planalto que se 

destaca no planalto da Borborema, separando as bacias inferiores do Potengi e do Trairi, e 

corre em leito mal definido, quase sem afluentes, na direção do nordeste até perto da cidade 

de Macaíba, onde toma a direção de norte, até confundir suas águas com as do Potengi, no 

porto de Natal5. O rio Jundiaí, por suas nascentes e pelo desenvolvimento do seu curso, não 

pode ser considerado um afluente do Potengi, isto é, ele pertence à mesma bacia do Potengi, 

mas não é seu afluente. O Jundiaí, nascendo na Picada da Caiada, segue a inclinação natural 

do terreno, toma a direção do mar, sem nenhum ponto de contato com a bacia do Potengi. Ao 

chegar a Macaíba, encontra os morros da costa, com uma elevação de cerca de 30 metros; por 

causa das suas águas pouco volumosas não pode romper. Forçando a costear o morro, 

encontrou seguramente o grande lago que provavelmente existia, em época muito antiga, 

formada pela barragem cujos vestígios são ainda patentes nos barrancos de Guarapes. 

(DANTAS, 1989, p. 32-33). 

                                                           

5“O porto de Natal é um dos mais seguros e abrigados da costa nordeste do Brasil, desenvolveu-se em uma bella 

enseada de mais de dez quilômetros, pelo rio Potengy acima, com 500 metros e largura, na media, e 

profundidade bastante para fundearem navios de qualquer calado. O empecilho que dificultava o acesso da barra 

devido à curva revessa formada pela pedra da Baixinha, que avançava por dentro da ponta do recife, e pelo 

banco da Velhas que avançava pela frente da pedra Baixinha, embaraçando a manobra dos navios, foi removido 

cortando-se parte da pedra, por um lado, dragando-se o banco, por outro, e fixando-se as areias do morro que 

alimentavam o mesmo banco, de modo que a barra do porto dá hoje entrada livre a qualquer navio, e em 

qualquer maré. Acima do ancoradouro propriamente de Natal, na ponta do Periquito, o rio foi atravessado por 

uma ponte metállica de 550 metros, da E. F. C. do Rio Grande do Norte, tendo porém, vãos elevados, para dar 

passagem aos pequenos barcos que sobem rio acima até o porto de Macayba, a 15 milhas de Natal”. (DANTAS, 

1989, p. 33) 
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Essas vias de comunicação através dos rios na província do Rio Grande do Norte 

estiveram naturalmente indicadas pela configuração do seu território: navegação marítima 

entre os diversos portos da costa, navegação terrestre partindo dos portos e seguindo os vales 

dos rios que descem do sertão.  Os meios de transporte, durante essa segunda metade do 

século XIX, foram as barcaças, as canoas, os barcos a vela e a vapor ao longo da costa e nas 

gamboas das embocaduras dos rios Curimataú, Potengi, Jundiaí, Assu, e Mossoró, e que não 

tinham linhas regulares de navegação. As estradas carroçáveis foram as outras opções de 

locomoção, chamadas de “comboio”. As denominadas “Estrada das boiadas”, existentes desde 

os tempos coloniais, desempenharam um grande papel na vida econômica da província, mas a 

via preferencial e mais rápida foi por intermédio dos rios. (DANTAS, 1989, p. 48). 

No olhar da historiadora Maria de Fátima Oliveira, vem revelar-se, em sua narrativa, o 

poder de um rio em demarcar a história de um lugar e da sua gente. Ao reconhecer o rio não 

apenas como um caminho de comunicação e comércio, reconhece-se sobretudo esse rio como 

um protagonista histórico que, nas palavras do geógrafo Antônio Teixeira Neto (1999), “o rio 

ajudou o território a criar personalidade jurídica consolidado pela ação dos homens, 

deliberada ou não, a uma série de fatores políticos, mas, sobretudo, dos fatores ambientais que 

tiveram um peso importante a grande muralha invisível que se chama distância”. (Apud 

OLIVEIRA, 2010, p. 09). 

A distância e o isolamento são um tema inevitável nas abordagens históricas, seja nos 

séculos XVIII e XIX, seja até em meados do século XX. Distância que no século XVIII 

facilitou o êxito dos contrabandistas e que só podia ser vencida pelas picadas onde 

transitavam as tropas de muares, em um ir e vir da lentidão do tempo, até os portos do litoral 

para escoar as mercadorias em lombo de burro, “seguindo seu destino, entre arvores e 

esquecimentos” (LEONARDI, 1996). Nas atividades que foram exercidas na Capitania e 

posterior província do Rio Grande do Norte, demonstram-se claramente as paisagens que 

configuravam grande parte do nosso território, a difícil locomoção, e, só foi facilitada pelos 

trajetos dos rios como solução para o problema das longas distâncias. (OLIVEIRA, 2010, p. 

09). 

Embora pareça predominar a ideia de que as populações, durante o século XIX, 

viviam isoladas pelas dificuldades de comunicação, na verdade o contato sempre existiu, e os 

rios tiveram um papel importante como meios de comunicação, mas a via terrestre também foi 

muito utilizada, principalmente por meio das tropas e também por comerciantes caixeiros 

viajantes. O discurso sobre o isolamento é perceptível nas fontes, desde escritos de viajantes 
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estrangeiros, até nas falas dos presidentes de província. Esses discursos podem ser explicados 

primeiro pela visão equivocada e preconceituosa dos viajantes estrangeiros, ao compararem o 

que viam nos contextos das províncias periféricas com um mundo mais dinâmico e acelerado 

em que viviam. É inegável que a lentidão dos meios de comunicação, tanto fluviais como 

terrestres, não possibilitavam contatos rápidos, mas, apesar das longas distâncias, da 

morosidade dos transportes e do ralo povoamento, as cidades próximas e até as mais distantes 

trocavam mercadorias e experiências, portanto, não estavam isolados. 

As mudanças ocorridas no espaço com a instalação do complexo do Guarapes foram 

vivenciadas pelos que habitavam nas suas proximidades e pelos que vinham de grandes 

distâncias comprar e comercializar na localidade. As transformações materiais empreendidas 

nos ajudam a compreender as especificidades e peculiaridades desse processo de construção, 

reconstrução e reelaboração do espaço habitado. Se a história local não é um espelho fiel da 

história da nação, representa, mesmo assim, muitos traços que a história dessa nação esconde. 

Os aspectos aqui analisados ajudam a mostrar que esse espaço ganha complexidade de 

sentidos e significados vividos e praticados a partir do trabalho não só daqueles que pensaram 

o empreendimento comercial, mas também dos que, com seu suor e sentidos, serviram de 

braços e pernas ao trabalho cotidiano, navegaram, plantaram, pescaram e comerciavam nesse 

espaço, à beira do rio. Uma dinâmica repleta de experiências e de conhecimentos peculiares. 

O elemento que mais contribuiu para essa dinamicidade foi a atividade de navegação, pois a 

partir dela as trocas comerciais e os contatos entre as populações eram estabelecidos. 

Foi o século XIX não somente o século das longas distâncias, do isolamento e da 

solidão, como contam os viajantes, mas também o século das tentativas de otimização da 

navegação pelos rios, tentativas que permanecem exploradas de forma descontínua e 

incipiente e no âmbito do empreendimento particular. Nas falas dos presidentes de província, 

também são notáveis suas preocupações com o incremento da navegação pelas vias fluviais, 

entendendo eles que essa via poderia ser um “motor da civilização”, incrementando a fixação 

dos territórios e as comunicações por intermédio da navegação (OLIVEIRA, 2010, p. 10) 

As localidades fronteiras (Natal e Macaíba) nasceram nas proximidades dos rios 

Potengi e Jundiaí, e se prestaram, esses rios, como importantes elementos de fixação das 

populações na região, pois sendo os rios “caminhos que andam”, a integração acontece 

preferencialmente por seu uso como meio de comunicação, ou seja, pela navegação. Mas o rio 

também pode ser entendido como um tipo de fronteira que, ao mesmo tempo que une, separa, 

demarca limites. Uma observação mais atenta nos revela que a realidade das povoações que 
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viviam às margens dos rios era bem mais dinâmica, rica em relações sociais, projetos e 

sonhos, resultante do contato entre elas e de sua relação com toda a região. É possível afirmar 

que o ir e vir, como via de comunicação entre o litoral e o interior da província do Rio Grande 

do Norte, e vice-versa, tenham influenciado bastante os hábitos das pessoas que viviam 

naquele espaço, trazendo uma nova dinâmica às suas vidas cotidianas (OLIVEIRA, 2010, p. 

15) 

Os limites que presenciamos onde ficava localizado o complexo comercial do 

Guarapes, entre Natal e Macaíba, as suas fronteiras não necessariamente foram demarcadas 

por limites geográficos, mapas ou tratados. Identidades e fronteiras estão intimamente ligadas. 

A identidade da região ou dessa localidade periférica “construiu-se não a partir de um 

território geográfico subordinado à divisão política administrativa e sim pelas culturas criadas 

e recriadas pelos que trabalharam, sofreram e viveram relacionando-se nesse espaço” 

(CABRERA, 2001, p.54). 

A importância de se estudar uma região periférica, como esse espaço que floresceu 

comercial na província do Rio Grande do Norte, consiste na análise da dinâmica dos 

processos internos da região delimitada e também na interação dessa região com um espaço 

mais amplo. Ela é uma, entre muitas perspectivas possíveis de análise de uma sociedade, pois 

oferece elementos insubstituíveis para estudos comparativos, o que já a justifica e a torna 

necessária, podendo trazer contribuições para a compreensão de processos históricos 

“invisíveis” na história nacional. Estudar essa região periférica, aparentemente sem 

importância, é uma forma de contribuir para o conhecimento histórico e oferecer elementos 

importantes para enriquecer as análises gerais. 

As palavras de Braudel sobre o Mediterrâneo, apesar de os rios Potengi e Jundiaí 

pertencerem a um contexto bem diferente6, podem ser úteis para explicar a diversidade que é 

o rio, que se apresenta como:  

Mil coisas ao mesmo tempo. Não uma paisagem, mas inúmeras paisagens. 

[...]. A explicação não é somente a natureza, que, a esse respeito, terá 

                                                           

6O método da história comparada vem sendo utilizado há algum tempo por autores de diferentes áreas do 

conhecimento. De acordo com Marc Bloch (1963, p. 17), “deve-se escolher um ou mais meios sociais diferentes, 

dois ou mais fenômenos que se parecem à primeira vista, apresentar certas analogias entre eles, escrever as 

curvas de suas evoluções, constatar as semelhanças e diferenças e sempre que possível, explicar umas e outras. ” 

Ciro Flamarion Cardoso e Brignolli (1979, p. 410) chamam a atenção para o fato de qualquer estudo não poder 

“dispensar totalmente o método comparativo, pois é impossível a introdução de novos elementos em um terreno 

qualquer do conhecimento sem compará-los com os já conhecidos”. 
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colaborado bastante. Nem apenas o homem, que reuniu tudo com obstinação. 

São ao mesmo tempo as graças da natureza, ou suas maldições – umas e outras 

numerosas, e os múltiplos esforços dos homens, ontem como hoje. Ou seja, 

uma soma interminável de acasos, acidentes e repetidos êxitos. 

(BRAUDEL,1988, p. 2-3). 

 

O rio aqui é uma pluralidade de sentidos, ele une e fixa, mas também separa e divide. 

É uma fronteira geográfica por natureza, mas é também fronteira econômica, cultural e 

simbólica. É visto como barreira, mas também como via de contato, integrador de regiões e 

pessoas, espaço das relações sociais e de identidades culturais. Febvre (2001, p. 9-10) afirma 

que: “Os rios também têm uma história [...] E cada uma dessas histórias pode ser contada de 

diversas maneiras, segundo a situação de quem conta; no meio do rio, em sua margem 

esquerda, em sua margem direita, afastado ou próximo. [...]”. O espaço do Guarapes não se 

encontra no sertão, mas também não pertence completamente ao litoral, é um elo entre ambos 

– o meio. O rio se apresenta como lugar de riquezas naturais, via de comunicação, elemento 

de fixação populacional, lugar de convivência entre culturas diferentes, construtor de 

memórias e identidades. (OLIVEIRA, 2010, p. 26). 

Tanto no Brasil como em outros países, os rios foram, desde o início da colonização, 

os caminhos naturais para o conhecimento do interior, mesmo que em condições muito 

precárias. Utilizados para penetração no território, contribuíram de forma significativa para a 

expansão da fronteira brasileira no período colonial, servindo-se deles tanto religiosos em 

busca de povos indígenas para a catequese, quanto bandeirantes e, posteriormente, uma série 

de comerciantes e exploradores. No período Imperial, no Brasil, eles continuaram a definir os 

caminhos, tanto para as atividades agrárias, quanto para as atividades comerciais, âmbitos que 

não estavam desvinculados (OLIVEIRA, 2010, p. 27). 

No que podemos relatar sobre a segunda metade do século XIX, na província do Rio 

Grande do Norte, a maior parte da população ainda vivia com características muito rurais, 

havendo ainda grande dificuldade de comunicação, apesar de sua existência com as demais 

áreas da província. As áreas urbanizadas ainda representavam uma “imperfeita urbanização7”, 

os traços rurais eram evidentes. A economia baseava-se na agricultura, agropecuária, 

comércio e algumas exportações de excedente pelos rios e pelas estradas, ainda muito 

                                                           

7Ulpiano Meneses (1996, p. 147), em seu texto morfologia das cidades brasileiras, afirma que a cidade é um 

complexo de fenômenos diversificados e de articulações multiformes e defende que, em vez de tomarmos a 

cidade como uma categoria estável e universal, de que pudessem apresentar apenas variações ao longo do tempo, 

convém aceitarmos a necessidade indispensável de historicizar a cidade como um ser social. 
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precárias, através de comboios de transporte de gado e mercadores em lombos principalmente 

de muares. O rio, como meio de comunicação natural, propiciava o escoamento dos diversos 

gêneros e também como transporte de pessoas e de gêneros para o comércio no interior da 

província. Essa prática de deslocamento, já utilizada pelos grupos indígenas, serviu, em 

grande medida, no período colonial e no Império.  

Essa carta demonstra como se davam as relações sociais entre comerciantes e 

compradores de mercadorias, e o rio como importante via de locomoção. Apesar de não se 

tratar do comércio nos rios Potengi e Jundiaí, trata-se do mesmo período a situação análoga, 

permitindo-nos visualizar como se davam essas relações em meados do século XIX. O Sr. 

Luiz Firmino Rebouças encontrou entre os papéis de seu pai, Sr. João Florêncio Rebouças, 

que foi negociante em Natal, em 1845, a seguinte carta publicada como uma curiosidade 

antiga para se “ver a diferença das coisas de então para as de hoje”: 

 

Aracaty, 18 de Agosto de 45 

Nesta data fretei a barcaça Cezar para ir deixar-lhe os gêneros de seu pedido 

e trazer a carga que tiver para aqui, justei o frete de ida e volta por 40$ rs. 

Creio que não lhe mandarei na barcaça as rapaduras que pede, por que 

segundo o cálculo que faço elas irão chegar aí, por mais de 20$ rs. O 

milheiro. 

Faça todo possível para comprar a maior porção de gêneros. Os preços são 

os seguintes: couro salgado dez patacas de arroba, couro de cabra 20$ rs. O 

centro, cêra de carnaúba 4$ a arroba, advertindo-lhe que a cêra deve ter boa 

qualidade, isto é, bem clara e bem apurada, a não ser assim não quero por 

preço algum. 

Se os dois bois que foram de João dos Reis prestarem para o açougue, Vmc. 

Mande deixar aqui; veja se Apolinário ou outra pessoa quer 4$ rs. Para vir 

deixa-los. 

Essa junta de bois custou 26$ rs. e a chegarem aqui por mais de 30$ rs. não 

deixam lucro nenhum. 

Desponha de quem é Vmc. Amigo Venerador e Cro. 

João Chryssostomo de Oliveira. 

“O Commercio de Mossoró” - n° 62 (05.05.1905) 

 

Se antes a conquista se deu do litoral para o interior, por terra e por rios, no século 

XIX, ocorre uma inversão da situação anterior, o rio para a ser visto como saída, ora como 

meio de transporte, ora como fronteira a ser repovoada ou ser transposta. Essas visões são 
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constantes, sobretudo nas falas dos presidentes de província, defendendo a necessidade do 

aproveitamento do rio. Numa época em que as estradas eram precárias, a posição estratégica 

nas proximidades do rio, via de comunicação com outros centros comerciais, foi fator 

importante para o seu desenvolvimento. Podemos constatar a precariedade das estradas de 

conexão com o interior da província e a escolha dos rios na fala do Presidente Oliveira 

Junqueira:  

Não tendo esta capital uma estrada digna desse nome, que sirva para as suas 

communicações com o resto da provincia, de modo que quase em completo 

isolamento está esta cidade, cercada de morros de areia, e das aguas do rio, 

não podendo vir a este mercado cavallos, nem carros carregados com generos 

alimenticios, entendi de urgente necessidade a abertura de uma estrada, que, 

partindo do lugar chamado – Baldo – tenha de percorrer uma chapada livre de 

areias até o Morro Grande, segundo eu mesmo tive occasião de examinar; e 

dahi, aperfeiçoando-se a estrada actual, vá procurar o valle do Guarapes, 

d’onde será facil ao viajante seguir para o centro pela Macahiba, ou para a 

cidade de são José pela estrada contratada pelo meu antecessor, aproveitando-

se, assim, o dispendio feito com ella. Desta forma póde o viajante ir desta 

capital a São José [ através do rio Potengy e Jundiahi] sem passar pelos 

grandes areiaes, que percorre presentemente, e que desanimam a vontade mais 

decidida de visitar esta capital, a que sómente vem o individuo, que tem 

grande negocio á tratar. (Fala do Presidente de província João José de Oliveira 

Junqueira, 1° de outubro de 1860, s/n) 

 

A proximidade com o rio garantiu à localidade do Guarapes inúmeras vantagens em 

relação ao transporte e à comunicação com a capital e também com diversas áreas do interior 

da província, inclusive sua fronteira com Macaíba, florescente no comércio, concedia-lhe o 

status de zona de interligação. Segundo Meneval Dantas, a localidade de Coité, antiga 

denominação da localidade de Macaíba, já na quinta década do século XIX, era uma fazenda 

de plantação e criação, de propriedade de Francisco Bandeira de Melo. É também desses dias 

o engenho de açúcar Jundiaí, situado na mesma área, cujo fundador e dono foi Fabrício 

Gomes Pedroza, que, viúvo, casou-se, mudando-se para Coité, onde já havia um sobrado 

residencial do seu sogro. E assim, construiu, à margem esquerda do rio Jundiaí, um armazém 

para depósito das mercadorias com as quais negociava, principalmente o açúcar que fabricava 

e, juntamente com cereais, exportava. Isso dos produtos que importava e vendia na casa 

comercial, localidade que também servia como sua residência. (DANTAS, 1985). 

Para falarmos dessa localidade, o autor Eloy de Souza elucida-nos muitas questões 

acerca da vida social desse espaço, pois possuiu um locus privilegiado em relação às 

descrições do espaço que vigorou comercialmente entre Macaíba e Natal, através da ligação 
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do rio Potengi com o Jundiaí, situação que favoreceu que fosse zona de confluência e contato 

entre vários comerciantes. Vale destacar suas origens e relação que sua família possuía com 

Fabrício Gomes Pedroza (proprietário da casa comercial do Guarapes): 

 

Como reconhecimento dos bons serviços (era assim naqueles tempos), 

Francisco Pedro Bandeira de Melo casou sua filha natural, Cosma, com o 

vaqueiro rei, Félix. Do casamento de Félix com Cosma Bandeira de Souza, 

nasceu Eloy Castriciano de Souza em 1842, na localidade hoje conhecidapelo 

nome de Macaíba (pai de Eloy de Souza). A margem do Jundiaí estabeleceu-

se outro genro de Francisco Bandeira de Melo, o paraibano Fabrício Gomes 

Pedroza, o “Major Fabrício” como era conhecido. Construiu um armazém no 

sítio Coité, propriedade do sogro (também dava nome a localidade do “Coité” 

– arvore presente no lugar). Logo foi ampliando os negócios e o lugarejo foi 

crescendo. Como havia uma macaibeira no seu quintal, mudou o nome da 

localidade para Macaíba (outra árvore). Já em meados do século XIX, uma 

vila florescente, e com um porto ligado a Natal por via fluvial, crescia 

vertiginosamente. No testemunho de Eloy de Souza (filho) podemos conferir 

O major Fabrício Gomes Pedroza fundou Guarapes (caminho dos Guarás) 

com ancoradouro largo e profundo, onde podiam fundear vários navios 

estrangeiros de calado consideráveis. Com 17 anos o pai de Eloy de Souza 

trabalhou para Fabrício Gomes Pedroza e lá conheceu seu sogro, negociante 

de Goiana (Pernambuco), Francisco Paula Rodrigues. Eloy de Souza pai parte 

para Pernambuco, onde nasce Eloy de Souza. Anos depois volta a Macaíba, 

onde com seu sogro instala uma também casa comercial em 1871, (PAULA, 

ELOY e C&A). (ELOY, Apud PEREIRA, 1989 p. 6) 

 

A importância dos escritos de Eloy de Souza está no destaque que dá à vida cotidiana 

desse ambiente. Se nas Falas dos Presidentes de província conseguimos percorrer os 

caminhos oficiais que trazem a relevância do rio como importante via de transporte de cargas 

e passageiros e meios produtores para economia da província, em Eloy de Souza, vemos 

como esses espaços eram vividos na prática pelos homens que os habitavam. As imagens e os 

trechos citados seguintes, foram registrados do acervo de Eloy de Souza, exposto do Solar 

João Galvão, na Avenida Câmara Cascudo, Natal/RN. Esses registros retratam pequenos 

indícios de como esses rios eram vividos por suas populações e pelo próprio Eloy, que 

conviveu com essa intensidade comercial da segunda metade do século XIX, ocorrida entre os 

rios Potengi e Jundiaí. 
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Figura 11 – Fotografia dos pais de Eloy de Souza: Eloy Castriciano de Souza (1842 – 1881) e 

Henriqueta Leopoldina de Souza (1852-1879) – casaram-se em junho de 1872. Legenda original da 

fotografia: “Durante muito tempo residimos em Macaíba, numa casa que ficou na tradição da cidade 

como “Casa do Porto”, por ser fronteira do desembarcadouro do rio Jundiaí” – In: “Memórias”. 

Acervo: Centro de Documentação Eloy de Souza (CDES). 

 

Nessa citação exposta na legenda da fotografia, Eloy de Souza, no seu livro 

“Memórias”, relembra sua moradia em Macaíba, em meados do século XIX. Nela é ressaltada 

a presença do rio Jundiaí, conferindo sua lembrança, importância que esse rio detinha nos 

transportes e na vida social desse espaço. Morar nas suas proximidades foi garantia de um 

privilégio espacial muito relevante, principalmente para os comerciantes: a locomoção. O rio, 

além de ser o meio de transporte mais rápido, também era conferidor de status social. 

Dependendo da margem, da distância e do posicionamento em que morava, concedia-lhe 

poderes de dominação e controle daquele espaço importante nas relações sociais e 

econômicas da província.8 A família de Eloy de Souza era de comerciantes, vivendo bem essa 

lógica. Além do seu contato com a maior casa comercial da época, a casa comercial do 

Guarapes. Na citação abaixo, do seu livro “Memórias” (1975), ele descreve a intensa “vida” 

                                                           

8O Império foi constituído como uma unidade, cujas províncias seriam apenas unidades administrativas, e não 

corpos políticos com identidades e interesses particulares. O processo político de amalgamento dos interesses 

particulares, oligárquicos regionais, como prefere a historiografia, embora bem-sucedido na constituição da 

“acumulação primitiva do poder”, não deixou de apresentar fissuras. (ARRUDA, 2008, p. 100). 
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existente nesse rio, como as pessoas de relacionavam com ele e como se locomoviam através 

das barcaças e suas ações cotidianas no lugar, hoje com um uso muito diferente e menos 

intenso do que o que o observado na citação que descreve um cenário da segunda metade do 

XIX: 

 

Durante muito tempo residimos em Macaíba numa casa que ficou na transição 

da cidade como a “Casa do Porto”, por ser fronteira ao desembarcadouro do 

rio Jundiaí. Aí Nasceram Henrique e Irineu. Auta de João Câncio nasceram 

em 1876 e 1877, na casa nova da rua do Comercio [...]. Na velha casa do 

porto, nossa diversão de todos os dias era ver chegar ou sair os botes e, a 

longos intervalos, as barcaças “Dona Silvina”, “Henriqueta”, e o cúter 

“Cacique”, pertencentes a meu pai, e alguns outros de propriedade do 

comendador Joaquim Inácio Pereira, um dos compradores de açúcar e algodão 

na cidade. Por este rio Jundiaí viajávamos em vários botes, pilotados por 

velhos conhecidos dos quais ainda me recordo pela perícia na manobra do 

leme e da vela. Lembro-me dos botes “Rogério Primeiro” e “Segundo”, que 

pertenciam a João Biname. “Flor do rio”, de João Grande, e tantos outros que 

viajavam entre Natal e Macaíba. Os botes de João Lau e Pedro Lau eram 

preferidos pelos macaibenses por motivo do cuidado com que faziam a 

travessia de Macaíba ao Paço da Pátria ou ao Cais Pedro de Barros, hoje 

Tavares de Lira. O boteiro Raimundo tinha a incumbência de conduzir as 

cartas políticas para os chefes do Município. Do barco “Dona Sinhá” era 

mestre Manoel Cotia, perito nas rotas marítimas entre Natal e Recife e de 

Natal até São Luís do Maranhão. O sr Odilon Amorim Garcia, depois de tê-lo 

comprado por um preço bastante elevado, o comendador Joaquim Inácio, seu 

proprietário, desfez o negócio porque não lhe quis ceder o mestre. O barco eu 

vendo. O mestre não! Como lhe declarou resoluto (SOUZA, 1975, p. 19-20) 

 

Além do intenso movimento desse espaço, percebemos também nessa citação a 

comunicação com outras províncias, negando as conclusões a respeito do total isolamento 

dessas populações das províncias periféricas. Elas viviam em contato, e nesse mundo da 

segunda metade do século XIX, mantinham relações comerciais e sociais com diferentes 

espaços. A vida colonial, centrada muito no ambiente de moradia, abre lugar às conexões e 

aos contatos trazidos pelo comércio fluvial e marítimo. Outro ponto que podemos constatar é 

que não se sabe ao certo se havia horários pré-definidos, mas havia certa regularidade nesse 

transporte, mesmo que não organizado aos nossos moldes. O que se pode analisar é que havia 

uma regularidade de embarcações navegando com grande frequência entre Macaíba e Natal, 

pelos rios Potengi e Jundiaí. As pessoas as fretavam de maneira frequente. No fragmento 

abaixo, do Jornal O Caixeiro, de 1892, podemos perceber, pela proximidade dos dias 

(9,12,13,15 de agosto de 1892), a regularidade com que as embarcações adentravam o rio 

Potengi pelo porto de Natal: 
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Um fato interessante narrado segundo as memórias de Eloy de Souza foi a perseguição 

que levou ao assassinato do Presidente de província Manoel Ribeiro da Silva Lisboa 

(conhecido como Parrudo) em abril de 1838. O importante nessa narração é observar como o 

rio estava rico de relações sociais, como era a via corriqueira de transporte, sua navegação 

integrando diversos grupos sociais: dos ribeirinhos, nativos, escravos, homens de bens, 

mulheres, crianças, todos se serviram desse meio de locomoção: 

 

Sem perda de tempo, o coronel Estevão, apressadamente alcançou o cais do 

Rosário, onde estava ancorada sua canoa, tripulada por escravos de sua 

confiança, e mandou remar a toda força para o seu engenho Ferreiro Torto em 

Macaíba. Na altura do Periquito, um dos escravos enxergou um bote que os 

perseguia. O fugitivo, à sua maior aproximação, tendo verificado que a 

embarcação trazia arvorada a bandeira nacional, logo certificou-se que o 

próprio Parrudo era o seu perseguidor. Mandou, então, remar para uma 

gamboa, na margem esquerda do rio, onde desembarcou, e, mais tarde, com o 

auxílio de amigos, seguiu para a Cacimba de Viana, onde ficava uma de suas 

antigas fazendas (SOUZA, 1975, p. 22). 

 

No acervo de Eloy de Souza exposto no Solar João Galvão foram registradas duas 

fotografias de embarcações.  As duas sem referência, data ou legenda, apenas constando que 

fazem parte da documentação sobre Eloy de Souza. A primeira, apesar de muito desgastada, 
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tem registo aparente de Eloy de Souza e de uma menina em uma embarcação. Notamos pelas 

evidências das vestimentas que a fotografia pode referir-se a um contexto do século XIX e 

possivelmente a um cenário de navegação da província do Rio Grande do Norte. Supondo 

que, como se trata de um acervo que Eloy de Souza do Rio Grande do Norte, mesmo sem a 

referência, podemos pressupor esse fato.  

 

Figura 12 – Eloy de Souza e menina, acervo exposto no “Solar João Galvão”. (Foto: Camila Alves 

Duarte, 2015) 

Trata-se de uma embarcação, pelos elementos expostos, que mesmo pela deterioração 

da imagem podemos perceber: a seta vermelha indica um dos mastros da embarcação, 

transpassado pelas vergas, que eram as varas mais flexíveis e mais finas que atravessam o 

mastro para receber as velas; a seta verde está indicando a base da embarcação ou convés, 
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para o transporte9 de cargas e passageiros, e a seta azul indica as cordas de amarrações das 

velas. Note que os padrões de transporte e acomodações é distinto do que concebemos como 

“conforto” para uma viagem de relativa distância. Nessa segunda metade do século XIX, as 

tecnologias das embarcações já eram bem diversificadas, mas acreditamos que as barcaças 

que faziam o transporte de pessoas de pequenas cargas pelo Jundiaí e Potengi eram muito 

semelhantes ao exposto na imagem: mais rudimentares. Vemos os relatos de Eloy de Souza 

no seu livro “Costumes Locais”, de 1909, que é um importante relato sobre a vida cotidiana 

das populações de meados do século XIX e início do XX e suas relações com a navegação: 

 

Foram eles, os pescadores de nossa terra, educados nessa escola da coragem 

persistente, da vontade que transporta montanha, foram eles, ainda não há 

muitos anos, os lídimos expoentes das virtudes norte-rio-grandenses nesse 

maravilhoso cruzeiro das águas do Potengi ás águas da Guanabara, curtindo 

sobre o dorso das ondas dos mares por ele nunca dantes navegados, e em 

minúsculas embarcações sem segurança e sem abrigo, todas as inclemências, e 

martírios da Odisseia, que a musa do Catulo Cearense cantou para a 

imortalidade e para glória da nossa terra e da nossa gente. (SOUZA, 1909, p. 

74) 

 

Neste trecho retirado do livro “Costumes Locais” Eloy de Souza narra as travessias 

por mar através da navegação de cabotagem e também a navegação pelos rios. Observando 

que essa era a principal via de locomoção, e situaram no imaginário que quem viveu esse 

cenário sentimentos de aventura e ao mesmo tempo os perigos de um ambiente desconhecido. 

 Esta fotografia que segue também faz parte do acevo do solar “João Galvão”, também 

não traz legenda ou informação sobre data da fotografia. No entanto, pressupõe-se a partir das 

informações dos funcionários do solar que ela pertença ao início do século XX. E, esta 

embarcação a vela ilustra bem um dos tipos de embarcação que navegavam os rios Jundiaí e 

Potengi durante o século XIX. 

                                                           

9Eloy de Souza; Joaquim Pereira John Casper Branner; Juvenal Lamartine; Miguel Arrojado Lisboa. Memória da 

seca. Coleção Mossoroense, volume CXXXIV, 1980. “Além da facilidade de aquisição do capital para 

impulsionarmos a lavoura do algodão, precisamos resolver outro problema, que depende dos poderes públicos: é 

o do transporte, que no nordeste brasileiro (na província do Rio Grande do Norte) um dos centros da produção 

algodoeira, é o mais rudimentar. O algodão é transportado em pequenos sacos de 64 quilos, no dorso de animais, 

através de muitas dezenas de léguas, por estradas maltratadas, até um porto de mar, onde chega a rota a 

aninhagem que os envolve e, muitas vezes, encharcados de água” (SOUZA, 1980, p. 101). 
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Figura 13 – Fotografia do acervo solar “João Galvão”. (Foto: Camila Alves Duarte, 2015). Sem 

referência e sem data, mas retrata as barcaças a vela no contexto do Rio Grande do Norte. 

 

No trecho que segue, observamos o relato de Eloy de Souza em “Costumes Locais” 

(1909) sobre a travessia do rio Potengi em Natal até Macaíba através das canoas, botes, 

barcaças, jangadas a vela, transporte habitual desse espaço: 

 

A própria travessia em botes impelidos pelo pulso vigoroso dos nossos 

remadores como os não há mais resistentes, em canoas primitivas, na 

preguiçosa vagar de tartarugas e em jangadas ligeiras, a vela côncava ao 

suave contato do terral, - a própria travessia era por si só, uma festa 

pitoresca, na sua expansiva cordialidade uniforme (SOUZA, 1909, p. 33). 

 

Nas suas travessias, tanto no rio como no mar, Eloy de Souza ouviu dos condutores 

das embarcações inúmeras cantigas e lendas, das difíceis travessias e dos perigos de navegar. 

Ele nos relata que as lendas espalhadas pelo litoral foram transmitidas por inúmeras gerações 
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e não conservavam a composição primitiva, havendo inúmeras variações do mesmo conto. 

Algumas tão desfiguradas que constituíam uma lenda nova, embora de mesma origem. 

Segundo Eloy de Souza (SOUZA,1909, p. 85) 

“Há uma cantiga que diz assim”:  

Ainda no mar um navio 

A navegar contra o vento; 

As suas velas são brancas; 

As vergas em cruzamento; 

 

Ninguém sabe quem vai nele 

Nem a carga que conduz; 

Por isso quem o encontra; 

Levanta os dedos em cruz 

 

A navegação não era só a utilidade; como parte do cotidiano desses homens, 

despertava sonhos e medos. Seu contato com a atividade de navegação a tornava muito 

presente no imaginário e na vida social dessas populações, que não viveram o tempo dos trens 

e das estradas de rodagem, onde seu principal meio de se locomover era através das águas, 

sejam elas doces, sejam salgadas.   

 

Foram eles, os pescadores de nossa terra, educados nessa escola da coragem 

persistente, da vontade que transporta montanha, foram eles, ainda não há 

muitos anos, os lídimos expoentes das virtudes norte-rio-grandenses nesse 

maravilhoso cruzeiro das águas do Potengi ás águas da Guanabara, curtindo 

sobre o dorso das ondas dos mares por ele nunca dantes navegados, e em 

minúsculas embarcações sem segurança e sem abrigo, todas as inclemências, e 

martírios da Odisseia, que a musa do Catulo Cearense cantou para a 

imortalidade e para glória da nossa terra e da nossa gente (SOUSA, 1909, p. 

74). 

 

No relatório do Presidente de província Pedro Leão Veloso, de 16 de fevereiro de 

1862, traz um quadro muito relevante sobre a frequência da navegação e dos tipos de 

embarcações que navegarão pela província do Rio Grande do Norte, principalmente pelo rio 

Potengi. As tabelas trazem, segundo o relatório apresentado a esta presidência pela Capitania 

do Porto, em 31 de dezembro, a resenha das embarcações matriculadas nos anos de 1860 e 

1861, que foi a seguinte: 
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EMBARCAÇÕES 1860 1861 

Barcaças 19 20 

Escaleres 3 3 

Canoas  27 11 

Catraias 1 1 

Jangadas 148 129 

Trasmalhos 37 17 

Total 235 181 

Tabela 2 – Relatório do Presidente de província Pedro Leão Veloso, de 16 de fevereiro de 1862, s/n. 

De acordo com o relatório do Presidente de província Leão Veloso 10 , o pessoal 

matriculado para a navegação em 1860 orçou por 452 indivíduos, e em 1861, 424 indivíduos. 

Essas informações são importantes, pois revelam a quantidade significativa de fluxo de 

embarcações e pessoas, e como era “viva” a navegabilidade por esses rios em direção ao mar 

e às localidades do interior da província, revelando que o curso pelas águas “caminhos que 

andam” foi preponderante pelas vantagens que concedia e pela precariedade das demais 

formas de locomoção nesses anos na província do Rio Grande do Norte. A navegação de 

longo curso por navios estrangeiros, no porto da cidade de Natal, e a de cabotagem, no ano 

financeiro de 1860 a 1861, foi a seguinte, para que se possa comparar o movimento da 

navegação de longo curso e costeira no porto desta cidade, que é apresentado no quadro 

seguinte: 

 

 

                                                           

10FALAS e Relatórios dos Presidentes de província do RN:1835 a 1873: Fundação Guimarães Duque/ Fundação 

Vingt-Um Rosado, 2001.Coleção mossoroense [Série “G”, n. 8]. 
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Tabela 3 – Relatório do Presidente de província Pedro Leão Veloso, de 16 de fevereiro de 1862, s/n. 

 

Importante informação, tanto em relação à qualidade dos navios estrangeiros, quanto à 

regularidade desse fluxo e transporte. A companhia pernambucana era frequente, de acordo 

com o relatório de Leão Veloso de 1862, na pontualidade e regularidade de suas viagens, e 

sua navegação nessa província “foi colhendo não pequenas vantagens”. Nota-se, nas tabelas, a 

intensa entrada de embarcações tanto nacionais quanto estrangeiras (principalmente ingleses e 

franceses). Nas tabelas presentes no relatório do Presidente Leão Veloso, vemos as 

quantificações tanto da navegação de longo curso dos navios estrangeiros que adentravam a 

província pela desembocadura do rio Potengi, quanto a navegação de cabotagem 

interprovincial para as províncias do Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Ilha 

de Fernando (atual Fernando de Noronha), Aracaty e também “interior”, como exposto na 

tabela 3, para as localidades da província do Rio Grande do Norte. Os dados presentes 

indicam que, nessa segunda metade do XIX, o rio era o protagonista nos transportes da 

província do Rio Grande do Norte, trazendo e levando pessoas e mercadorias de todas as 

partes do Império e de muitos países que vinham comercializar. Segue a tabela com as 

navegações de longo curso e as navegações de cabotagem. Vê-se um aumento gradativo dos 

anos de 1854 a 1861, observando-se as entradas de saídas significativas dos anos de 1859 -

1860: 
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NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO NAVEGAÇAO DE CABOTAGEM 

ANNOS ENTRADAS SAHIDAS ANNOS ENTRADAS SAHIDAS 

1854-1855 9 9 1854-1855 140 140 

1855-1856 13 13 1855-1856 130 127 

1856-1857 14 14 1856-1857 263 241 

1857-1858 15 12 1857-1858 271 270 

1858-1859 13 14 1858-1859 265 264 

1859-1860 25 27 1859-1860 341 341 

1860-1861 16 15 1860-1861 164 164 

Tabela 4 – Relatório do Presidente de província Pedro Leão Veloso, de 16 de fevereiro de 1862, s/n. 

As informações presentes na Fala do Presidente de província Medeiros Murta, de 26 

de maio 1862, são muito relevantes, pois, além de trazer as quantificações das embarcações, 

trazem também uma tabela com o movimento do Porto do Guarapes, que fazia parte do 

complexo comercial de Fabrício Gomes Pedroza, revelando sua importância para o comércio 

da província. Essa tabela traz o número de navios que desciam pelo Potengi e desembarcavam 

no porto do Guarapes, as toneladas das mercadorias transportadas, a equipagem que traziam, 

tanto para o comércio quanto para as necessidades de navegação, e também traz a 

nacionalidade desses navios. Essa comercialização incrementou a vida material desse 

ambiente, trazendo uma série de produtos derivados das negociações dos produtos 

transportados. 
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Tabela 5 –Relatório do Presidente de província Medeiros Murta, de 26 de maio de 1862, s/n (não 

paginado). 

Os esclarecimentos que seguem no relatório de Medeiros Murta (1861) sobre essa 

tabela elucidam que não eram só os navios brasileiros que atracavam nesse porto, como 

também navios estrangeiros com certa regularidade. 

 

A companhia pernambucana continua a prestar optimos serviços ao 

commercio desta província, devendo-lhe mais à abertura as relações 

commerciaes do porto do Guarapes, que por sua posição, tem de exercer 

grande influencia no futuro industrial da província. Por aquelle porto 

transportaram os vapores da referida companhia para fora da província 

gêneros na importância de 56:874&383 rs. Alem dos vapores da companhia 

pernambucana navegavam mais naquele porto 2 navios estrangeiros, 

autorisados por esta presidência de conformidade com o art. 318 § 6 do 

regulamento de 19 de setembro de 1862; acto que foi aprovado pelo governo 

imperial segundo me foi comunicado por aviso de 29 de abril ultimo. 

(Relatório do Presidente de província Medeiros Murta de 26 de maio de 

1862, s/n). 

 

 Além das informações sobre os navios de grande calado que seguiam para esse porto 

no Guarapes, Medeiros Murta (1862) também apresenta a estatística fornecida pela Capitania 

do Porto, o número das embarcações matriculadas de menor porte que navegavam em direção 

ao atracadouro do Guarapes e também a quantidade de pessoal registrado para essa 

navegação. Foi a seguinte: 
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Brigues..................................... 1 

Hiates......................................  1 

Barcaças................................. 14 

Lanchas......................................3 

Escaleres .................................  2 

Canoas ................................... 23 

Jangadas .............................. 168 

Transmalhos .......................... 40 

E o respectivo pessoal este: 

Marinheiros ........................ 105 

Pescadores ........................... 357 

Carpinteiros ............................. 3 

Aprendiz de carpinteiro...........  1 

Calafates .................................. 3 

Aprendizes de calafate ...........  3 

Tabela 6 – Presente no Relatório do Presidente de província Medeiros Murta de 26 de maio de 1862, 

s/n (não paginado). 

 

No atracadouro às margens do rio Jundiaí, os navios que chegavam e transportavam 

mercadorias para as outras províncias do Império ou para a Europa ou dela traziam para a 

província incrementavam a vida material dessa localidade. Todo embarque e desembarque 

devem ter sido feitos de modo difícil, embora já em meados do século XIX Guarapes já 

tivesse seu porto fluvial bem construído e moderno para o período. Por esses dados 

apresentados não é possível conceber a província do Rio Grande do Norte de modo estático, 

apesar de ser considerada periférica; esse comércio lhe confere mostras de um mundo novo 

que vinha se instalando e se modernizando, e os rios têm um papel preponderante nesse 

cenário. 

Os presidentes de província viam nos rios um futuro incomparável na constituição da 

província. As autoridades da província mantiveram, por muito tempo, projeções, planos e 

projetos para transformá-las em vias de comunicação (ARRUDA, 2008, p. 95). Procuramos 

abordar as “funções” que foram atribuídas aos rios. Também há preocupação das autoridades 

com essa via de transporte. Entre as funções, a de “estrada” foi a mais importante. A 

perspectiva de administrar os espaços e controlar o território da província foi a principal 

forma com a qual os rios aparecem nas mensagens das autoridades governantes. O desejo e a 

força empreendida para transformar os rios em uma via de comunicação da capital com o 
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interior, consequentemente, comunicar também essas localidades com mar, frequentou as 

propostas e projeções existentes nas ações dos presidentes.  

 

Das léguas ao Sul da Capital, é margem direita do mesmo rio, que a banha, no 

lugar denominado Guarapes, observa-se, como não vos é estranho, um 

pequeno povoado, que, pelas favoráveis disposições em que se acha, pode ter 

um rápido crescimento, a ser por qualquer modo animado. Extremado ao 

Norte e ao Sul por dois pequenos rios de excelente água potável, já fora do 

alcance dos morros, com belas vias de comunicação para vários pontos, entre 

outros, a Cidade de São José, donde dista apenas 6 léguas, remendo as 

precisas condições de salubridade e fertilidade do terreno, pode brevemente 

constituir-se um ponto comercial intermediário desta Cidade a todo o interior 

da província, e em uma época talvez não muito remota ser para ali transferida 

a sede da capital, visto ainda o grande favor que lhe assiste de um ancoradouro 

quase tão extenso e profundo, como o que aqui se oferece aos navios de maior 

lotação. (Fala do Presidente de província Antonio Marcellino Nunes 

Gonçalves – 14 de fevereiro de 1859, s/n). 

 

A utilização dos rios como vias de comunicação e transporte não é específica e 

peculiar do quadro histórico da província do Rio Grande do Norte. Embora o Brasil possua 

uma enorme rede hidrográfica, ela poucas vezes preencheu o papel preponderante dos 

sistemas de comunicação internos (ARRUDA, 2008, p. 96). Sérgio Buarque de Holanda 

(1990, p.18), em seu estudo sobre as monções, informa que os bandeirantes, ao menos 

inicialmente, concebiam os rios como obstáculos, e não como a principal rota de viagem: 

 

Assim, diante dos rios maiores, rios de canoa, como se chamavam, era forçoso 

irromper a marcha a pé. E também não faltavam ocasiões em que os rios, 

deixando de significar um estorvo para o caminhante, se transformavam, eles 

próprios, em caminhos – os “caminhos que andam” embora não constituíssem, 

ao menos de início, a via mais habitual de penetração do continente, 

desempenhariam, ao cabo, um papel que não foi simplesmente acessório. 

(HOLANDA, 1990, p. 18) 

 

Segundo Sérgio Buarque (1999, p. 19) é inegável que o aproveitamento dos rios 

brasileiros para a navegação sempre esteve muito aquém das grandes possibilidades que 

parecem oferecer, à primeira vista, nossa rede hidrográfica. O certo, porém, é que entre nós, 

fora da Amazônia, os cursos de água raras vezes constituíram meio ideal de comunicação. A 

tanto se opõem obstáculos naturais de toda ordem e que só podem ser evitados mediante 

expedientes já em uso entre os antigos naturais da terra. 
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Holanda (1999, p. 20-21) relata que os rios também devem ter parecido, em muitas 

ocasiões, um empecilho, comparado ao das florestas espessas, ao dos pantanais e ao das 

montanhas. Mas, apesar das experiências de dificuldades com as monções, expostas por 

Holanda, os rios nunca saíram de cena como possibilidade de acesso ao interior do país. A 

intenção, desde o período colonial e por boa parte do Império, era criar povoados às margens 

dos rios e, a partir delas, povoar e ocupar o interior. Sendo assim, podemos entender o 

surgimento da necessidade dos melhoramentos, principalmente os que dizem respeito às obras 

nos rios, através das falas dos presidentes de província, como o exposto sobre os 

melhoramentos para o rio na província do Rio Grande do Norte: 

 
Vem a propósito, falando desse aterro, lembrar a V. Ex. um melhoramento de 

que não tratei no meu relatório a Assembléia e que julgo de muito alcance 

para a província e principalmente para esta capital. Refiro-me ao 

melhoramento da passagem do rio salgado Potengi.  Como V. Ex. sabe, esta 

cidade é banhada por esse rio e cercada por todos os outros lados de comoros 

de área na extensão de um raio de três léguas. Acha-se pois encerrada numa 

extensão area totalmente estéril e quase inacessível aos gêneros de consumo 

que dos terrenos cultiváveis são exclusivamente transportados em costas de 

animais. É por isso que a capital é abastecida pela feira semanal da Macaíba, 

em proveito exclusivo de alguns poucos negociantes que todos os sábados a 

demandam e vem impor neste mercado preços excessivos a sombra do 

monopólio que exercem com manifesto prejuízo, tanto do consumidor, como 

do produtor. Desde que a cidade fosse porém de fácil acesso ao produtor, em 

vez de procurar ele as feiras da Macaíba, Utinga e outras nas 

circunvizinhanças da capital, demandaria diretamente o mercado desta com 

vantagem manifesta para si e ainda maior proveito para os consumidores. Para 

que se avalie quão pesado é o tributo que se paga aos intermediários 

monopolistas de que trato, basta dizer-se que muitas vezes vendem os gêneros 

de primeira necessidade aqui pelo quádruplo do preço por que os compram! 

Melhorando-se o cais que existe na coroa do lado oposto a cidade e 

construindo-se outro na margem de cá por meio de uma barra espaçosa 

movida a hélice por um pequeno vapor, ter-se-ia conseguido unir a capital aos 

centros produtores por assim dizer, por uma ponte flutuante tão boa, tão útil 

como qualquer outra fixa. Pela barca poderia o passar com facilidade animais 

carregados e até carros atrelados (Fala do Presidente de província Luiz 

Barbosa da Silva, 23 de abril de 1867, s/n). 
 

A rota pelos rios, pelo que se pode inferir das notícias transmitidas pelas falas dos 

presidentes, era utilizada com frequência. O rio Potengi, analisado a partir da possibilidade de 

navegação, aparece com um atributo geográfico diferenciado, o seu acesso ao mar, que é no 

século XIX a principal rota de comunicação com outros países. Os requerimentos dos 

presidentes acerca dos melhoramentos materiais são frequentes, principalmente porque nesse 

período o comércio era desviado para Macaíba, que geograficamente tinha o privilégio na 
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paisagem por se conectar às áreas mais distantes do interior da província. Tal geografia não 

favorecia, em grande medida, a capital Natal. 

 Para a geografia, assim como para a história, os aspectos naturais são importantes 

recursos na conformação dos sentimentos de pertencimento e do nascimento da ideia de 

território e de controle do espaço. Demétrio Magnoli (1997, p. 40) argumenta nesse sentido: 

 

A produção do imaginário territorial da nação não pode prescindir de uma 

fonte de legitimação poderosa: a natureza. O recurso as características e 

qualidades físico-geográficas do território ancora o espaço da pátria no tempo 

mítico, libertando-o da pesada carga de contingência e acaso do tempo 

histórico. A doutrina das fronteiras naturais representa o mais significativo 

esforço nessa direção e, também, o ponto de encontro das duas funções 

desempenhadas pela geografia na elaboração das identidades territoriais: a 

logística e cartográfica, associada ao estabelecimento material dos limites 

sobre o terreno, e a ideológica, associada à “fundação” imaginária do território 

(MAGNOLI, 1997, p.40). 

 

Das falas, depreende-se que esses homens estavam dispostos a construir um território 

vencendo os obstáculos da natureza. Dominar a natureza para construir a “civilização” é, 

antes de tudo, uma operação de construção de uma ideia de natureza 11 , que os ciclos 

intelectuais do percurso do século XIX entendiam como obstáculo ao cumprimento da 

civilização. Seria por meio da técnica que a natureza era “dominada”. Para isso os presidentes 

de província solicitavam à Corte investimentos que pudessem suprir os melhoramentos 

materiais, convocando engenheiros para que pudessem satisfazer suas aspirações de tornar a 

navegação pelos rios “motor da civilização”: 

 
Comprehendendo esta grande necessidade, já vos disse alguma cousa em meu 

ultimo relatorio, no sentido de melhorar-se a navegação, com o córte de 

grandes voltas, e balisamento daquelles rios, afim de torna-la uma curta, 

rapida e segura. Preparava-se para cumprir este dever, no fim do mez de 

Agosto proximo passado, dirigindo-me com o Engenheiro da província 

aquelles lugares, quando falta absoluta de instrumentos apropriados nesta 

capital e na provincia de Pernambuco por compra ou emprestimo, conforme o 

officio de 25 daquelle mesmo mez do Vice-Presidente daquela provincia, me 

                                                           

11Gilmar Arruda afirma que o termo fronteira é empregado para “referir-se a uma área onde a integração política 

e econômica é completa e instável, e onde nenhuma sociedade, seja ela um estado ou um império, tem o domínio 

incontestável. Na sua perspectiva em relação a história e o meio ambiente: “O meio ambiente impõe limitações 

reais e significativas às sociedades humanas, limites que mudam, na medida que os povos e as tecnologias 

mudam. A interação entre o maio ambiente e a história é sempre dinâmica, um intercâmbio constante entre 

fatores geográficos (hidrologia, geologia, pedologia, clima, flora e fauna) e forças políticas econômicas e 

demográficas (2008, p. 137). 
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obrigou á retardar esta viagem, mandando immediatamente compra-los na 

côrte, d’onde os espero no vapor da Companhia Brazileira, que deve aqui 

passar do dia 10 á 11 do corrente. Considero além disto o melhoramento 

desses rios como preparos á navegação por vapores do pequeno calado, que 

não demorar-se muito naquelles rios, afim de levar-lhes este grande motor da 

civilisação e do desenvolvimento industrial [grifo nosso]. Terminando este 

topico de meu relatorio, não posso deixar de dar –vos a grata noticia, de que o 

Governo Imperial acaba de autorisar o Engenheiro Zozimo Barreto de 

contractar nove pharoés, um dos quaes pertence á barra desta capital (Fala do 

Presidente de província Silvino Elvidio Carneiro da Cunha, 10 de setembro de 

1870). 
 

A função mais evidente com a qual os rios aparecem na segunda metade do XIX, por 

parte da máquina administrativa da província, é a de estrada. A utilização dos seus cursos 

como vias de comunicação, atentando a interesses da Coroa, mas, também, aos interesses 

locais, é sobretudo uma percepção utilitária dos rios (ARRUDA, 2008, p. 112). Nas 

descrições das falas eles aparecem também como entraves ou ameaça. Por isso era requisitada 

a construção de pontes, de obras de desobstrução e a manutenção das suas margens para 

atracar as embarcações. As referências sobre a navegação através dos rios para o interior da 

província apareciam como uma preocupação singular na referência aos melhoramentos, pois 

ela era vista como primordial à integração comercial. 

 
Se por ventura não tivesse encontrado as obras da provincia, umas em estado 

tão deploravel, que exigem promptos e custosos reparos de desobstrução, 

outras não concluidas, cujo retardamento, além de tornar improductivo o 

capital empregado, será ainda mais prejudicial no futuro, e outras finalmente 

exigindo de preferencia o emprego dos capitaes disponiveis, como sejam 

melhoramentos de navegação, que é a mais barata via de transporte e 

communicação, onde não há, e nem pode haver tão cêdo as estradas por 

excelencia, as vias ferreas, por certo que teria encetado, ainda que em pequena 

escala, esse importante melhoramento na provincia. Desde que, antes de tudo, 

é de imperiodo dever cuidar d’aquelles urgentes e imprescindiveis 

melhoramentos, e os recursos da provincia não podem supportar outros 

encargos por ora, sem duvida que seria imprudencia de minha parte extender 

as vistas além (Fala do Presidente de província Silvino Elvidio Carneiro da 

Cunha, 10 de setembro de 1870). 
 

 

A discussão sobre a navegabilidade dos rios da rota mencionada foi decorrente da 

necessidade de integração comercial das diversas localidades. As solicitações ao governo 

imperial passaram a ser frequentes, pois os melhoramentos empreendidos solucionariam os 

problemas existentes: a carência de engenheiros para o estudo das bacias hidrográficas e a 

falta de verbas para os levantamentos hídricos e para as obras necessárias. Os rios 

interessavam porque podiam servir como estradas.  
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O rio Jundiahy nas proximidades do porto da Macahyba, tem algumas 

pequenas voltas, e em seu leito pedras que difficultam e as vezes impedem a 

passagem das barcas e lanchas. Resolvi, pois, a pedido dos negociantes 

d’aquelle importantes povoado, depois de ouvir o engenheiro, mandar fazer 

algum melhoramento nessa parte do dito rio, e encarreguei de semelhante 

trabalho a uma comissão composta do Dr. Francisco Clementino de 

Vasconcellos Chaves e negociantes Amaro Barreto d’Albuquerque 

Maranhão e João Juvenal Barbosa Tinoco, a qual recebeu um conto de reis, 

metade para esse serviço e outra para roçagem de uma estrada do Seridó, que 

se acha em Mao estado, e por onde descem os sertanejos que trazem gêneros 

do interior (Fala do Presidente de província Delfino Augusto Cavalcante de 

Albuquerque, 11 de dezembro de 1872). 

 

Os outros espaços naturais também possuíam significados ou interesses quando 

assumiam uma perspectiva utilitária, mas os rios nesse período eram preponderantes. Assim 

como a terra e a floresta, que eram vistas a partir da ótica da exploração, ou da utilidade, o rio 

era observado ou explorado, com a finalidade de servir a propósitos estabelecidos pela 

autoridade provincial. As preocupações dos presidentes de província apontam para o processo 

de transformação que estava ocorrendo nas formas de apropriação da natureza.  

Nesse período, as transformações provocadas pela Revolução Industrial estavam 

impulsionando um processo cada vez mais intenso de exploração da natureza. As novas 

tecnologias, como a ferrovia e a navegação a vapor, a ampliação da capacidade de 

interferência na natureza com o surgimento de novos materiais e técnicas permitiam às 

pessoas como os presidentes de província propor não somente a sua exploração e descrição de 

suas características, como também seu uso como motor de “civilização” (ARRUDA, 2008, 

16-18). 

Podemos dizer que estava anunciada a época da natureza submetida à técnica: 

engenheiros, máquinas a vapor, pontes, canalização etc. Os rios foram submetidos ao olhar 

dos empreendimentos capitalistas. No entanto a natureza, apesar dos desejos dos homens de 

negócios da província, não estava a seu dispor. Os rios têm suas próprias dinâmicas, com suas 

águas alternando entre secas e enchentes. Eles representavam um modo de as dificuldades e as 

distâncias serem vencidas; mas havia gastos necessários para “corrigir” os rios das 

expectativas em relação ao desenvolvimento econômico, das possibilidades de transportar os 

produtos que trariam “modos civilizados” à pequena província periférica.  
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A lógica que comandava a apropriação dos rios era consoante com os tempos da 

presença crescente da técnica presidindo as relações humanas com a natureza. A crença de 

que essa técnica poderia refazer aquilo que a natureza havia construído era a principal 

motivação para justificar a possibilidade de tornar os rios navegáveis (ARRUDA, 2008, p. 

121). As informações sobre a secas e as cheias e os canais estreitos ou fazendo curvas não 

eram suficientes para remover as expectativas depositadas nas possibilidades da intervenção 

humana com a técnica. Nesse fragmento da Fala do Presidente de província Pereira Lucena, 

em 1872, podemos observar as inúmeras interferências humanas sobre esse ambiente e a 

necessidade do controle desse espaço por meio da técnica, no uso da tecnologia de estradas e 

pontes: 

 
O capital orçado para a estrada de que se trata, é de 800:000$000 e a garantia 

que a provincia tem de pagar annualmente, na razão de 6% é de 48:000$000. 

Ora, se a capital fôr transferida para Guarapes a estrada custará apenas 

metade da quantia orçada, isto é, 400:000$000, descendo tambem a garantia 

á metade, que vem a ser 24:000$000. A ponte no porto do Natal, segundo o 

contracto, custará 250:000$000, emquanto que a que se fizer no de Guarapes 

não excederá talvez de 20:000$000. Ainda com relação á ponte, nota-se que 

não devendo ella ser movediça, mas sim fixa, segundo o contracto, a 

navegação do rio por vapores e navios de alto bordo, na distancia de três 

leguas, se tornará impossivel; porquanto o rio ficará litteralmente fechado 

para taes embarcações; inconveniente este que não se dará no porto de 

Guarapes, por que, desse ponto para cima, o rio só póde ser navegado por 

barcaças e canòas. Considere-se mais, que a estrada de ferro 12  devendo 

acompanhar uma das margens do rio, e sendo ambas alagadas, incultas e 

deshabitadas, nenhum lucro dará aos empreiteiros ou á companhia, que se 

organisar, principalmente nos primeiros dez ou vinte annos; além de que 

quase todos os productos que actualmente têm sahida pelo porto da 

Macahyba continuarão a vir por agua para esta cidade, por ser esta especie 

de transporte mais commoda e barata. Collocada, porém, a capital em 

Guarapes, e devendo dali partir a estrada de ferro, esta percorrerá uma zona 

toda povoada e cultivada, e nenhuma concurrencia sofrerá da parte do rio 

para o transporte das mercadorias, que tiverem de ser conduzidas áquelle 

mercado (Fala do Presidente de província Henrique Pereira Lucena, 5 

de outubro de 1872). 
 

Nas falas dos presidentes, a comparação entre as estradas carroçáveis e os rios, duas 

vias de comunicação, aparece como a natureza condiciona as opções por essa ou aquela via. 

                                                           

12[...] A E.F. Central do Rio Grande do Norte, estrada de grande desenvolvimento que, obedecendo ao plano 

geral da viação férrea do Brasil, parte da cidade do Natal e, atravessando os sertões do Rio Grande do Norte e da 

Parahyba, vai se ligar com a rêde de viação cearense, trazendo para o porto de Natal grande parte da produção da 

zona sertaneja por onde passa. Esta estrada, porém, pelo seu traçado e pelas condições physicas do terreno, não 

pode servir á extensa zona agrícola e pastoril compreendida entre as bacias do Potengy e do Trahiry que tem seu 

escoadouro natural pelo porto de Macahyba (DANTAS, 1918, p.48-50). 
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As estradas carroçáveis precisavam ser constantemente reparadas dos estragos ocasionados 

pelo intemperismo, que as transformavam em lamaçais, derrubavam pontes, e a vegetação 

tomava conta rapidamente das picadas abertas. A opção seriam os rios que tinham os 

caminhos relativamente abertos o ano inteiro, e a manutenção era mais fácil do que as 

estradas improvisadamente abertas. No entanto sua confiabilidade também era posta em 

questão, pois as obras necessárias à sua manutenção para utilização como caminho (estrada) 

também eram onerosas e, por muitas vezes, difíceis. 

Também nas falas dos presidentes, a substituição do uso dos “caminhos naturais”, que 

eram os rios, pela tecnologia do transporte ferroviário, arrefeceu as discussões sobre a 

navegação dos rios na província. Gradualmente, os discursos que aprimoravam pela 

manutenção dos rios como estradas principais foi substituído pelas discussões que colocavam 

as estradas na centralidade das preocupações. Embora os rios tenham sido abandonados como 

o principal elemento de circulação ao longo do final do século XIX, os roteiros para as 

estradas de ferro, de certa maneira, acompanharam o sentido dos cursos dos rios. 

 
O officio do Engenheiro fiscal, a que me refiro, merece por sua importancia 

ser conhecido por V. Exc. e pela província: e por isso o faço também inserir 

em seguida. Estrada e Navegação fluvial da província- Nº23- Rio Grande do 

Norte- Estrada de Ferro do Natal a Nova Cruz- Escriptorio do Engenheiro 

Fiscal, em 6 de outubro de 1881. Illmo e Exm. Sr.- mandou V. Exc. que 

informasse sobre o contexto da circular de 29 de janeiro do corrente anno, do 

ministério d´agricultura, tendo em vista:1º um estudo geral e mais completo 

que permitissem os recursos e informações de que se dispuzer sobre estradas 

de ferro; 2º indicação das estradas de rodagem que convem fazer convergirem 

para as estações terminaes ou intermediarias desta ferrovia: 3º informação 

sobre a preferência que se deva dar ao melhoramento da navegação fluvial dos 

rios que banhão a província. Satisfazendo, quanto V. Exc, exige, devo declarar 

que, na carência quase absoluta de dados seguros para bem cumprir a ordem 

de V. exc. me soccorrei dos conhecimentos que tenho cumprido a ordem de V. 

Exc. me soccorrei dos conhecimentos que tenho adquirido nas viagens que hei 

feito as localidades principaes da província e dos únicos que se tem feito sobre 

tão momentoso assumpto. Invertendo, portanto, a ordem em que foram 

formados os quesitos a que respondo, começarei pela navegação fluvial. Como 

V. Exc. há de ter notado não há nesta província rios propriamente ditos, e sim 

verdadeiros canaes de drenagem, por onde se escoão as águas pluviaes na 

quadra invernosa, ficando o álveo de taes rios no verão inteiramente seccos. 

Em tais condições, não se pode cogitar de estabelecer navegação em 

semelhantes rios, que só tem água no inverno, e quando correm com 

velocidade extrema. Alguns, porem, desses rios, tendo sem leito inferior ao 

nível do oceano estão sujeitos ao fluxo das mares, permitindo assim a 

navegação por extensões que oscilao entre 30 a 64 kilometros. Entre estes 

existem: o Curimataú, Potengi, Assú e Mossoró. A zona que serve o primeiro 

destes rios já é servida por esta ferrovia, e favorecer ahi uma navegação 

regular, seria crear-se uma perniciosa concurrencia. Alem disso, não se presta 

a barra desse rio a navegação, senão de pequenos barcos, (barcaças) e isso 
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mesmo com difficuldade: alem de que o serviço a fazer nos recifes que formão 

o porto, para torna-lo acessível, não seria por certo compensado pelo 

movimento de cargas que ahiaffluissem. O Potengy é francamente navegável 

até Guarapes onde há o primeiro estabelecimento commercial da província, e 

está também sujeito a influencia das marés. Realisada a ferro-via do Ceará-

mirim, tenderá esse estabelecimento a desapparecer, por ir a estrada buscar a 

producção, que para alliafflue no centro agrícola onde ella se desenvolve. 

(Fala do Presidente de província Satyro de Oliveira Dias, 16 de março de 

1872, s/n (não paginado)). 
 

Ocorreu, no final do século XIX, o surgimento de uma nova forma de imaginar a 

geografia do espaço da província. Passada esta a categoria de Estado, os espaços primordiais 

de locomoção, que eram os rios, deram lugar a um novo desenho, que, apesar de seguir as 

linhas mestras dos percursos dos rios, essa lógica também era aquela que os retirava do 

cenário. “Os caminhos que andam” cederam lugar às estradas de rodagem e às ferrovias. Um 

outro espaço da província começou a aparecer nas projeções das autoridades, indicando um 

deslocamento geográfico no imaginário do território. O interesse pela rota através dos rios 

Potengi e Jundiaí perdeu força, e os “olhos” voltaram-se para outras localidades da província.  

 Os presidentes de província acompanhavam os ícones da modernidade e, entre eles, a 

ferrovia era um dos mais representativos, o que despertava esperanças e expectativas na 

resolução dos problemas humanos, especialmente no “avanço da civilização”. Pode-se 

considerar esse o momento quando as ferrovias se tornaram os novos objetos de desejo das 

autoridades da província (ARRUDA, 2008, p.127). Elas representavam a ciência moderna, a 

previsibilidade do cálculo diante da imprevisibilidade dos fenômenos naturais, era filha da era 

tecnologia desencadeada pela Revolução Industrial. 

A sedução da tecnologia vencedora da natureza foi um fator importante nas decisões 

políticas, como na opção navegação versus ferrovias e estradas de rodagem. Mas o meio 

físico não pode ser desconsiderado. Havia tecnologias para “disciplinar” os rios para a 

navegação, mas os custos envolvidos superariam os benefícios. As ferrovias também 

representavam a possibilidade de abertura de territórios a serem ocupados. No início do 

século XX, muitas cidades no estado surgiram às margens dos trilhos, assim como 

anteriormente se desenvolviam às margens dos rios. Os trilhos permitiram o devassamento de 

certas regiões, assim como os rios já haviam também cumprido desde o período colonial seu 

papel de “caminho” até o advento de sua substituição. No entanto o surgimento das ferrovias 

não representou o total afastamento da possibilidade da navegação pelos rios. Alguns trechos 

ainda continuaram sendo aproveitados. 
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Nas últimas décadas do século XIX, na província do Rio Grande do Norte, a menção 

aos rios como principal “caminho” perde força, cedendo lugar às reivindicações por ferrovias 

e estradas de rodagem. Os rios passaram a aparecer nas falas agora associados às estradas de 

rodagem que deveriam ser construídas na região, condição necessária para a administração do 

Estado e de incorporação da região ao processo de integralização do território. Essa 

administração e integração se faziam por meio da cobrança de impostos, do incentivo à 

imigração e do impedimento da desativação da produção. 

As estradas de rodagem e as ferrovias foram os motivos que fizeram esquecer o desejo 

de transformar os rios Potengi e Jundiaí em “estradas que caminham”, no dizer de Sérgio 

Buarque de Holanda, acalentado por mais de meio século. O aproveitamento da natureza, 

pensada como recurso natural, determinava as ações e as relações que o governante pensou 

em tomar, bem como as expectativas em relação ao futuro do rio, isto é, a sua navegação só 

seria viável economicamente se houvesse produtos a serem transportados, mas para isso seria 

necessário incorporar os espaços de seus cursos principais e afluentes ao processo produtivo. 

A “dádiva” da natureza estaria condicionada às decisões das autoridades em relação 

aos rumos e trajetos para as estradas a serem construídas. Isso quer dizer que a transformação 

do espaço estava sendo definida, em parte, pelas próprias condições naturais. Em parte, pois 

os rios não eram totalmente navegáveis, as projeções eram que eles se transformassem em 

estradas. Claro que essas projeções eram baseadas nos interesses concretos de grupos sociais 

específicos, em especial, dos comerciantes. Os rios eram as “dádivas” que estavam à 

disposição, mas não eram perfeitos para as aspirações humanas. As secas, as enchentes 

atrapalhavam aquilo que era a maior expectativa em uma estrada, a regularidade. Sendo 

assim, carecia da intervenção humana para os “melhoramentos”. (ARRUDA, 2008, p. 131-

132) 

A navegação ou a preocupação com ela não haviam desaparecido, mas houve uma 

mudança de perspectiva em termos de investimento. A imagem que se fazia inicialmente 

sobre os rios era a de ser uma dádiva que estava pronta para ser apropriada. Com o aumento 

do conhecimento sobre a realidade deles, tornava-se necessário modificá-los, para que fossem 

apropriados. A intervenção na natureza através da técnica tinha agora outro destino, que era o 

da construção de ferrovias e das estradas de rodagem. A lógica da distribuição espacial ainda 

contava com a contribuição do traçado dos rios, mas para determinar os rumos das estradas e 

das ferrovias. O rio era a referência, não mais o caminho principal (ARRUDA, 2008, p. 133) 
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O rio que antes era a solução torna-se problema para as comunidades que vivem às 

suas margens, emblema identitário dos que sabem que vivem do outro lado, o rio que cria 

vida, rio de labirinto de criatividade e invenção de muitas histórias, e que passou ao longo do 

século XIX invisível ao poder político. Os rios Potengi e Jundiaí perderam sua função de 

locomoção, onde o transporte fluvial não era mais notável, a supremacia do rodoviarismo se 

instalou (OLIVEIRA, 2010, p. 11). Com a mudança do eixo, a modernização trouxe a pobreza 

para o espaço do Jundiaí, espaço antes de riqueza, dando lugar nos tempos atuais, a um espaço 

que não é mais venerado pelos dirigentes políticos, ao ponto de ser considerado para a 

mudança da capital o espaço, se podemos dizer assim, que foi “esquecido”. 

 “O caminho que anda”, elemento de ligação, tornou-se um empecilho, passando a ser 

visto como um obstáculo a ser vencido, o que gerou mudança na vida cotidiana das pessoas 

que moravam às suas margens e na sua mentalidade. Apesar dos desejos e expectativas, os 

rios não se tornaram estradas. Frustrados os sonhos de se construir uma rede de hidrovias que 

se interligavam internamente aos territórios da província, esses cursos d’água foram 

deslocados para segundo plano, como obstáculos a serem traspostos pelas pontes. As ferrovias 

e as estradas de rodagem ocuparam o lugar nos projetos de “ocupação” do território, e 

também nas transformações do espaço.  
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CAPÍTULO 3 – O COMPLEXO COMERCIAL DO GUARAPES: CULTURA 

MATERIAL E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL NA PAISAGEM 

 

 

 Na segunda metade do século XIX, a ebulição causada pela expansão dos 

mercados mundiais produziu uma cultura material significativa que se disseminou para 

variadas partes do mundo. Esta cultura material, chegou aos mercados da província do 

Rio Grande do Norte e determinou valores que foram sendo transformados com o 

incremento de novos hábitos. No entanto, esses novos hábitos, não estavam livres de 

ressignificações e reelaborações. Compreendendo que as particularidades locais devem 

ser levadas em consideração, tanto em relação ao consumo e uso dos objetos, quanto à 

como esses indivíduos na província se organizavam na paisagem1 e utilizaram seus 

espaços de convivência. O que será tratado, é o caso particular da organização espacial e 

dos objetos materiais incrementados na vida social da província do Rio Grande do 

Norte, a partir do complexo comercial do Guarapes. Mesmo os objetos que pareçam 

menos significativos, foram importantes para remontar, mesmo que parcialmente, a 

dinâmica espacial e social do complexo. 

Nas fontes históricas e nas fontes materiais, verificadas em campo no complexo 

comercial do Guarapes, foram encontradas informações sobre várias unidades 

construtivas, tais como: casa principal, capela, almoxarifado, armazéns, estruturas de 

casebres e estruturas de uso não determinado. Devido a sua importância para o 

entedimento das relações comerciais na província e a sua estrutura, o complexo 

apresenta elementos relevantes, que por meio da pesquisa prospectiva, permitiu defini-

lo como um dos primeiros modelos de organização espacial de instalações comerciais 

fixas, diferindo do modelo organizacional das feiras. Um diferencial nas formas de se 

organizar o comércio, antes baseado em relações de confiança, em locais não fixos. O 

modelo do complexo comercial distrubuído na paisagem tinha uma série de estruturas 

que davam suporte as relações comerciais e que configuram uma outra forma de se 

                                                           
1De acordo com Marcos André Torres de Sousa (2012) a paisagem não só irá refletir práticas culturais e 

sociais específicas, mas possui também uma função mediadora das relações sociais, pois entendemos a 

paisagem do complexo instalado sob essa perspectiva. Nesse sentido, irá sempre ter um papel ativo na 

construção  das mais diversas relações que se estabelecem entre diferentes grupos sociais. No estudo de 

paisagens do passado, os lugares são essenciais para estruturação das relações sociais, sendo o domícílio 

um dos mais evidentes exemplos. (SOUSA, 2012). 
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relacionar com as atividades comerciais, agora centrado em uma casa comercial de 

estruturas fixas. 

Mesmo o complexo comercial do Guarapes se localizando no espaço urbano, ele 

seguia um modelo organizacional semelhante a estruturação espacial das fazendas e 

engenhos. O espaço foi organizado de acordo com a organização social existente, dessa 

forma, provavelmente, a instalação comercial levava em consideração os mesmos 

critérios utilizados nos engenhos. Nesse sentido, três esferas de poder eram bem 

definidas: O espaço da casa principal2, semelhante a casa grande; o espaço destinado a 

capela, o espaço religioso e o espaço destinado ao trabalho: armazéns, galpões, 

casebres, para trabalhadores livres e escravos. Assim, as estruturas edificadas 

constituiam um espaço diferenciado, de acordo com o tipo de atividade produtiva. O 

pensamento ideológico do proprietário também influenciou a atividade produtiva e o 

tipo de organização espacial implantado. O estudo dessas estruturas do complexo 

comercial, portanto, procuram apreender as correlações sociais que articulam sua 

organização espacial. 

Pensando na distribuição espacial do complexo do Guarapes, podemos observar 

que a lógica que guiava a disposição de cada elemento na paisagem está em 

conformidade com as noções desenvolvidas durante o século XIX nas povoações que 

estavam se tornando urbanas. Essa lógica seguia modelos de hierarquia que ainda 

tinham ligações com o padrão rural da casa grande e da senzala que Gilberto Freyre 

(2006) descreve. Esse modelo que se instalava nas cidades brasileiras, descrito por 

Freyre em Sobrados e Mucambos (1985), foi crescendo com os interesses de 

concentração urbana prejudicada pelas casas dos ricos, que precisavam de um 

verdadeiro luxo no espaço, espaço para senzala, para pomar, horta, parreiral, para 

capela, grandes árvores, cuja sombra servia para realizar refeições em dias quentes, 

banheiro de palha no rio ou no riacho. Para todo um conjunto de atividades impostos a 

casa burguesa pela imperfeita urbanização da vida. 

Observando todas essas características podemos ver no mapa abaixo (fig. 1) 

como esse modelo se estruturava: 

                                                           
2Mas a casa-grande patriarcal, seja ela sobrado urbano ou casa-grande de engenho, não foi apenas 

fortaleza, capela, escola, oficina, Santa Casa, harém, convento de moças, hospedaria. Desempenhou outra 

função importante na economia brasileira: foi também banco (FREYRE, 2006, p. 40) 
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Figura 14 – Projeção geográfica com o posicionamento georeferênciado das estruturas intra-

sítio. (Fonte: Google Earth 2015) (Coordenadas UTM da poligonal do sítio: 24 M 246976/9354361 – 

25 M 246961/9354386 – 25 M 246964/9354369 – 25 M 246950/9354362). 
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Geralmente a capela posicionava-se em um lugar também privilegiado no 

espaço, seguindo os modelos dos engenhos, seu posicionamento no mesmo patamar da 

casa principal do proprietário. Verificamos que essa construção anexa, possivelmente 

pode remeter ao posicionamento da capela. Podemos constatar também nesse mapa o 

modelo circular das estruturas presentes no entorno da colina, remetendo a um modelo 

de estruturação e controle das atividades pelo proprietária, que detinha todo o campo de 

visão das atividades ocorridas no complexo. Verificamos também no mesmo mapa o 

posicionamento frontal estratégico do complexo em relação aos armazéns e ao rio, e 

também as embarcações que chegavam no atracadouro do Guarapes (ver figura 1). 

Dentre as construções verificadas na estruturação espacial do complexo a igreja 

tem uma função significativa na configuração da vida social desses homens. Pois, a 

religião católica exercia uma função importante na vida de família do Brasil nos meados 

do século XIX. A educação doméstica, isto é, a tarefa não só de educar como de instruir 

meninos e meninas nas casas patriarcais, tinha profundo cunho católico. A maioria 

dessas habitações patriarcais tinham suas capelas, onde os mortos queridos da família 

eram patriarcalmente enterrados, em vez de serem levados ao cemitério; mesmo depois 

de mortos continuavam próximos a família e membros de uma comunidade particular 

(FREYRE, 1964, 113 -115) 

Em relação a arquitetura da casa comercial do Guarapes, exposta no mapa pelos 

pontos vermelhos, ela tinha uma estrutura assobradada. Os sobrados ou casas 

assobradas, numa vila brasileira, marcavam sua tendência para se tornar cidade. No Rio 

de Janeiro, em Salvador na Bahia, em Olinda, no Recife, em São Luís do Maranhão, em 

Santa Maria de Belém, no Norte e no Nordeste e em Ouro Preto no Centro, eram 

baseados nessas antigas vilas que os modelos para esse tipo de “casas nobres” foram se 

espalhando pelo Império, à medida que a prosperidade de certas populações rústicas 

lhes foi permitindo se elevarem de vilas a cidades. Sobrados às vezes de azulejo, 

contrastavam tanto nas cidades maiores, como nas menores, as casas de palha; “às vezes 

cobertas muito brasileiramente com folhas de catolé, e sem que se deixasse de 

acrescentar, nas terras do açúcar, o bagaço de cana ao revestimento das paredes” 

(FREYRE, 1964, 111). 

Esses sobrados patriarcais, a semelhança da casa comercial do Guarapes, 

precisavam não somente da sala de visitas e de muitos quartos de dormir, mas de grande 
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sala de jantar, além do espaço destinado a comercialização dos gêneros. Isto tanto nos 

sobrados das cidades como nas casas grandes do interior, eram grandes construções, 

imponentes na paisagem semiurbana. As famílias, nas descrições de Freyre, eram 

numerosas e gostavam de receber amigos para o jantar.  

 

Era nas mesas, nos grandes pratos cheios de gorda de carne de porco 

com feijão preto, de pirão – espécie de pudim oleoso que o escritor 

Arthur de Oliveira celebrava na sua proza colorida – de canjica, de 

pães doces, de doces, de bolos e de sobremesas frias, que os habitantes 

mostravam sua melhor hospitalidade patriarcal (FREYRE, 1964, 112). 

 

A segunda metade do século XIX constitui uma época sociologicamente ideal 

para a interpretação do sistema patriarcal no Brasil, por ter sido um período em que se 

manifestam, em seu esplendor, os vários tipos de patriarcalismo brasileiro que podem 

ser assinalados: o agrário, o pastoril e o urbano – com os sobrados urbanos, a exemplo 

da casa comercial do Guarapes, prolongando o estilo de vida patriarcal desenvolvidos 

nos engenhos, nas fazendas e nas estâncias. Prolongando-o e dando-lhe novos aspetos. 

Um desses aspectos foi o começo da transferência dos valores aristocráticos já 

amadurecidos nas antigas casas-grandes de engenhos do “Norte” do país, para as casas-

grandes recentes, como as casas aristocráticas assobradadas dos núcleos urbanos. Entre 

os valores aristocráticos assim transferidos, foram, entre eles, os próprios escravos já 

adaptados à convivência patriarcal pela sua vida em casas-grandes do “Norte”. Tais 

casas, que com a decadência da economia do açúcar, principiavam a se desfazer de suas 

sobras de servos, vendendo-os a negociantes (FREYRE, 1964, 113).  

Na imagem que segue (fig. 15), retirada do livro “Casa Grande e Senzala”, a 

lógica estabelecida para instalação e estruturação na paisagem da casa-grande, é muito 

semelhante a distribuição espacial vista no complexo do Guarapes. A presença da 

capela ao lado da casa principal em cima da colina, remete as esferas de poder 

majoritárias no período e representavam um modelo de controle espacial muito 

disseminado. O sistema de controle dos armazéns e das casas de trabalhadores a frente e 

abaixo da colina, além da presença do curso de água, os rios, tanto para as necessidades 

domésticas, quanto para a locomoção, seguiam uma lógica espacial de moradia, que foi 

estabelecida também no complexo comercial do Guarapes, fruto de dessa imperfeita 

urbanização do século XIX, que guardava muitos traços da vida patriarcal das casas-
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grandes. As setas na imagem indicam respectivamente: as pretas a casa-grande e a 

capela anexa; as vermelhas indicam os casebres de palha que serviam de estábulos, 

armazéns, e moradias dos trabalhadores; as azuis indicam a ponte e o rio a frente e 

abaixo da colina. 

 

 

Figura 15 – Engenho Noruega, século XIX, Pernambuco. Acervo da Fundação Gilberto Freyre.  

 

Em Casa Grande e Senzala, Freyre nos demonstra a diferenciação no uso do 

espaço entre as casas do “Sul” e as casas nortistas, sendo estas compostas de grandes 

terraços onde o proprietário podia controlar todo “organismo da vida” no espaço: 

 

[...]. Eram casas, as paulistas, sempre construídas em terreno 

íngreme, de forte plano inclinado, protegidos do vento sul, de 

modo que o lado de baixo o prédio tinha um andar térreo, o que 

lhe dava desse lado aparência de sobrado. Surpreende-se nos 

casarões do sul um ar mais fechado e mais retraído do que as 

casas nortistas; mas o terraço, de onde com a vista do fazendeiro 



86 
 

abarcava todo o organismo da vida rural, é o mesmo do Norte; o 

mesmo terraço hospitaleiro. [...]. Os sobrados que, viajando-se de 

Santos ao Rio em vapor pequeno que vinha parando em todos os 

portos, avistam-se à beira da água. [...] E ás vezes como no Norte, 

encontram-se igrejas (FREYRE, 2006, p. 40). 

 

 

Com relação as outras estruturas pertencentes ao contexto do complexo, a partir 

das análises dos Relatórios dos Presidentes de província do Rio Grande do Norte3, 

vemos a construção de uma série de empreendimentos materiais como, pontes e estradas 

para o escoamento das mercadorias, que foram requisições feitas constantemente pelos 

negociantes ligados ao comércio exterior. Para tanto, as relações entre os governos e o 

setor privado eram estreitadas, e os comerciantes locais, em muitos casos exerciam 

funções nos dois âmbitos, tanto políticos quanto comerciais, garantido determinados 

privilégios a uma elite comercial nascente. Nota-se essa interferência na solicitação das 

obras que dariam suporte as atividades do complexo dos Guarapes, bem evidente nas 

declarações dos Presidentes de província; Relatório de Antônio Marcelino Nunes 4 de 

outubro de 1860. 

 

Assim é que chamo vossa atenção para as grandes obras já 

consideradas de uma estrada para o sertão pela serra do Coité [nas 

proximidades do Guarapes – grifo nosso], para a ponte sobre o rio 

Potengi em frente a povoação de Guarapes, para a abertura do rio 

Ceará-mirim, para a desobstrução da barra do Camurupim, de rio 

Cunhaú, e tantas outras cuja importância sobre ser geralmente 

reconhecida não poderia ter um suficiente desenvolvimento no 

limitado plano, que me é aqui traçado (Fala do Presidente de província 

Antônio Marcelino Nunes 4 de outubro de 1860). 

 

Para Fernand Braudel (1996), a vida majoritariamente é constituída pelos 

objetos, as ferramentas, os gestos do homem comum. Só essa vida lhes diz respeito na 

cotidianidade, ela absorve seus pensamentos e seus atos. Por outro lado, ela estabelece 

as condições da vida econômica. Para ele “A vida material são os homens e as coisas, as 

coisas e os homens”4.  E, é essa materialidade inscrita nas obras executadas para esse 

                                                           
3 FALAS e Relatórios dos Presidentes de província do RN:1835 a 1873: Fundação Guimarães Duque/ 

Fundação Vingt-Um Rosado, 2001.Coleção mossoroense [Série “G”, n. 8].  
4 BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo: séculos XV – XVIII. Os Jogos das 

trocas. São Paulo: Martins Fontes. 1996. 
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empreendimento e nos objetos presentes nesse local, que na dinâmica de seus usos 

contam a história desse espaço. É o que a história da cultura material proporciona: as 

condições de trabalho, as condições de vida ou a margem entre as necessidades e sua 

satisfação. Essas inter-relações estabelecidas pelos homens e a materialidade que fez do 

complexo do Guarapes uma localidade singular na segunda metade do XIX, onde os 

homens tomavam contato com novas relações estabelecidas pelo comércio exterior e 

pelas mercadorias, antes dispersas nas feiras sazonais ou, nas mãos de mercadores 

particulares, agora ganham a institucionalização de um local fixo destinado a 

distribuição e concentração desse mercado.  

A cultura material5 no contexto da província, diz respeito como as pessoas 

produzem sua vida social, uma vez que circulam em ambientes culturais e históricos 

específicos. Para isso, temos que seguir as coisas em si mesmas, pois seus significados 

estão inscritos em suas formas, seus usos, suas trajetórias. Todo o conjunto material que 

chegava em Guarapes, vindo do exterior, trazia com eles seus significados, que muitas 

vezes eram ressignificados nas esferas locais. Embora do ponto de vista teórico, atores 

humanos codifiquem as coisas por meio de significações, de um ponto de vista 

metodológico são as coisas em movimento que elucidam seu contexto humano e social. 

Mercadorias, e coisas em geral, despertam de modo independente, o interesse de 

diversos tipos de antropologia (APPADURAI, 2008). 

Embora uma análise superficial das estruturas e da cultura material presente no 

complexo comercial do Guarapes possam sugerir que tal homogeneidade material 

incutisse, igualmente, em compartilhamento de valores, um olhar mais acurado sobre os 

vestígios materiais, considerando as especificidades de cada contexto, demonstrou que 

diferentes grupos fizeram usos diferenciados dessa cultura material, de modo que o 

discurso ideológico nela incutido foi assimilado em graus variados por grupos sociais 

diferentes. Houve a construção de práticas regionais diferenciadoras, envolvendo grupos 

                                                           
5Para discutir as construções que davam suporte a atividade produtiva do comercio e a cultura material 

presente no espaço do complexo durante a segunda metade do século XIX, é preciso partir da perspectiva 

de que o consumo está na base da formação do gosto, da distinção social, sem o que não se poderia falar 

de individualismo e de estratégias de reprodução de muitos grupos e identidades sociais no mundo 

moderno. Dessa forma, além de reproduzir vínculos sociais, o consumo também gera formas particulares 

de solidariedade, confiança e sociabilidade fundamentais para a vida social. É necessário deixarmos dar 

atenção apenas nos vínculos sociais que supostamente precedem ou deveriam preceder as coisas, e 

começarmos a observar as coisas durante os variados percursos e trajetórias que eles fazem e traçam na 

sociedade por meio de diferentes esferas de circulação nela existentes (APPADURAI, 2008). 
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de indivíduos, que deram origem a práticas singulares (ZARANKIN; SENATORE, 

2002, p. 55). 

Nesse sentido, na citação de Câmara Cascudo podemos observar a relação 

estabelecida entre a cultura material (as coisas) e a sociedade vigente (as pessoas) em 

uma inter-relação, que nos proporciona visualizar o conjunto material que se 

apresentava no complexo e seu movimento, toda uma “pacotilha industrial” que foi 

inserida nos seus cotidianos e como o posicionamento comercial estratégico tornou esse 

espaço centro das relações econômicas e sociais da província nesse período: 

 

Francisco Pedro era agricultor e criador. O genro nascera para 

negociante. Fixou-se na Margem do Jundiaí onde as casinhas de 

taipa e ranchos de palha davam uma nota de arruado e em 1850 

Coité era povoação, sedutora como vício novo. Ficava na boca 

das estradas que ganhavam o Seridó e pelo vale do Ceará-Mirim 

alcançava-se o oeste. Em 1855 plantou no seu quintal uma 

Macaíba, com festa de beber e comer, e Coité foi sendo 

chamada de Macaíba. Em 1859 desceu para boca do Jundiaí e 

Potengi, escolhendo a colina cimeira de Guarapes e aí erguer 

casa-grande, capela, armazéns, na margem d’água verde cais de 

desembarque e barracões de depósito. Até 1872 os navios 

vindos de Liverpool e Manchester subiam o rio e vinham 

carregar açúcar, algodão, couros, peles e deixar tecidos, 

enxadas, foices, machados, fações, sapatos, perfumes, joias 

baratas, espelhos, louça pó-de-pedra (possivelmente o Grés) e 

porcelana inglesa, toda pacotilha industrial da época. A libra 

esterlina com o relevo bojudo da Rainha Vitória circulava com 

a normalidade de uma nota de dois mil réis. A guerra de 

secessão, norte contra sul, no que seria os Estados Unidos, 

1861-1865, queimou algodoeiras americanas e o algodão do 

Brasil apareceu disputado. Macaíba ficou sendo a capital 

econômica da província do Rio Grande do Norte e não a cidade 

do Natal que, ainda em 1871, o Presidente Henrique Pereira de 

Lucena, futuro Barão de Lucena, dizia ser: “uma vila 

insignificante e atrasadíssima do interior” (CASCUDO, 1961, p. 

25).  

 

Esses vestígios materiais interferiram nos hábitos dessas populações que 

habitavam esse espaço e também propiciavam o contato com outras regiões, ocorrendo 

um fluxo contínuo tanto de pessoas como de mercadorias. Para tanto, era necessário um 

aparato construtivo de suporte para atender esse vigor comercial. Tanto Cascudo (1961), 

quanto outros autores que escreveram no século XX sobre esse espaço, relatam essa 

cultura material. Nas disposições materiais estruturadas em Guarapes, relatadas pelo 
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memorialista Meneval Dantas, Fabrício Gomes Pedroza instalou uma casa de comércio 

de tecidos e de secos e molhados, no andar térreo do imóvel de dois andares que 

edificou para residir, motivando esse centro de atividades comerciais a influência de 

muitos interessados na agropecuária, no comércio e em outras profissões que, só de 

Natal e as cidades próximas, e mais da Paraíba e de Pernambuco, vinham muitas 

oportunidades de negócios na povoação nascente (DANTAS, 1985).  

Deve-se considerar que, todas as instalações que davam suporte ao comércio, 

prefiguram um diferencial em termos materiais inscritos na paisagem, e não houve uma 

sincronia de instalação dessas estruturas. Foram construídas a partir das necessidades 

exigidas pelo crescimento, pois foram aos poucos se tornando, o que denomino de um 

complexo. E, em 1859 que é a data em que a historiografia, os documentos oficiais, e os 

memorialistas estabeleceram o surgimento da Casa de Comércio do Guarapes, se 

configura como uma data marco, pois, desde um considerável tempo, de pelos menos 

início de 1850, essas estruturas foram instaladas. Entendemos que a data de 1859, se 

prefigura como marco cronológico das plenas atividades do complexo comercial, com 

toda estrutura já estabelecida em Guarapes. 

A fase da construção material de Guarapes bem como de seu desenvolvimento 

econômico e social de fato transcorreu entre os anos de 1850 e 1872, pois quando o 

fluxo de pessoas e de famílias inteiras mais se acentuou foi em 1866, dada a divulgação 

de sua prosperidade comercial e de outras condições promissoras de trabalhos e 

oportunidades. Nas palavras do memorialista Meneval Dantas, podemos construir as 

imagens materiais na paisagem, e de como se desencadeavam as relações comerciais do 

complexo do Guarapes para outras partes da província, quando segundo o mesmo: 

 

Dava gosto de ver comboios de dezenas de mulos, 

cavalos e até jumentos chegando, cada qual com dois 

fardos de algodão ou couros nos costados e araiando-os 

no cais à beira do rio, com os botes diretamente 

levando-os para Natal, de onde por sua vez vinham 

carregados de toda sorte de mercadoria, aí também 

apanhados pelos mesmos tropeiros e animais, que os 

conduziam para as áreas de onde trouxeram os outros 

produtos. Todos os pobres e ricos viajavam naqueles 

barcos, no meio das cargas (DANTAS, 1985, p. 23). 
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A interação dos homens com toda uma materialidade presente no espaço do 

Guarapes, une elementos que ainda permanecem rurais e ligados ao passado colonial 

com uma nova lógica capitalista das sociedades modernas. Uma lógica que se instalava 

e trazia consigo novas relações e um novo conjunto material a sociedade presente. Esse 

conjunto material não estava à disposição de todos, pois os privilégios ainda eram 

mantidos e os lugares de poder e exclusão permaneciam inscritos na estruturação do 

espaço. Nos fragmentos do jornal O Caixeiro podemos observar toda diversidade de 

mercadorias que estavam em cena nesse período e que representavam um elemento 

novo na vida material dessa província periférica: 

 

Grande sortimento de fumo desfiado e picado. 

Lindas bolsas, de metal, massa, couro, palha e borracha para fumo e 

cigarros. 

Cachimbos de espuma, cereja, massa e diversas raízes. 

Ponteiras e charateiras, de âmbar, espama, cereja e massa. 

Grande variedade de perfumarias das primeiras fábricas Parisienses. 

Brinquedo para creanças. 

Ricos álbuns para retratos. 

Delicados objetos para presentes. 

Sabonetes finos e muitos outros artigos. 

Preços moderníssimos. (Jornal O Caixeiro, 17 de agosto de 1892). 

 

Sortimento de cazemiras inglesas, francezas e alemães; brincos 

brancos, pretos e de cores, padrões escolhidos (Jornal O Caixeiro, 17 

de agosto de 1892). 

 

Com o incremento dessas mercadorias na província do Rio Grande do Norte o 

luxo começou a tomar impulso, o luxo de uma nova espécie: inspirado em modelos 

europeus do século XIX, que “[...] já não eram os ibéricos, mas os franceses, os ingleses 

e os alemães. Os anúncios dos jornais brasileiros da época é o que indicam uma larga 

importação de artigos da Europa. Inclusive alimentos em conserva, vinhos, cervejas”. 

(FREYRE, 1964, p. 86). Modificando os padrões de alimentação de vestuário, 

comportamentos, ou seja, uma nova forma de lidar com os objetos, agora fetichizados. 
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A província do Rio Grande do Norte não produzia esses objetos, a maioria deles 

era produto de importações nacionais e internacionais. Os interesses manufatureiros 

concentravam-se no Rio de Janeiro, isto é, na Corte imperial. Das setenta e duas 

fábricas existentes então no país, para a manufatura de chapéus, velas, sabão, cerveja, 

cigarros e tecidos de algodão, cinquenta e duas estavam localizadas na província do Rio 

de Janeiro. As restantes distribuíam-se: dez na Bahia, quatro em Pernambuco, duas no 

Maranhão e outras poucas espalhadas pelas províncias de São Paulo, Minas Gerais, 

Paraná e São Pedro, isto é, Rio Grande do Sul.  Os interesses manufatureiros estavam 

em grande parte, nas mãos de gente de fora. A própria mão de obra era em parte 

estrangeira. A fábrica de porcelana de Minas Gerais dispunha de operários 

especializados, vindos dos famosos estabelecimentos da Saxônia. Nota-se também, que 

numerosos negros livres e mulatos eram, também, já eram utilizados nas novas 

indústrias nacionais (FREYRE, 1964, p. 91-92). 

 Além da Europa exportar grande parte dessas mercadorias, seus capitalistas 

também tinham o domínio comercial em diversas províncias no Brasil. A valorização 

social tinha como referência a “Europa burguesa, onde foram chegando novos estilos de 

vida, contrários ao rurais e mesmo aos patriarcais: o chá, o governo de gabinete, a 

cerveja inglesa, a botina Clark, o biscoito de lata. Também roupa de homem menos 

colorida e mais cinzenta” [...] (FREYRE, 1985, p. 574 tomo 2). É inegável que esse 

novo modo de se relacionar com os objetos modificava o cotidiano e os indivíduos em 

ascensão econômica, que eram obrigados a aprender toda uma série de hábitos e de 

padrões de comportamento que tinham como suporte itens materiais tão variados quanto 

roupas, adornos pessoais e mobiliário doméstico6. Mais do que a disponibilidade 

econômica para dispor dos bens, o que estava em jogo era a maneira de usufruí-los, a 

capacidade de transformá-los em signos, em valores que simbolizavam a posição 

diferencial de seus usuários dentro de uma estrutura social (ZARANKIN; SENATORE, 

2002, p. 36). 

 Mesmo assim, o estudo do espaço e das estruturas materiais remanescentes do 

complexo comercial do Guarapes, nos revela elementos do cotidiano e nos auxiliar a 

compreender não somente o que está presente nas fontes oficiais escritas, que 

                                                           
6[...] A mobília dos sobrados patriarcais – mesas, sofás, cadeiras, marquises, camas – era também pesada, 

sólida, feita de jacarandá, de vinhático e outras nobres madeiras nativas. Toda a sala de visitas tinha um 

grande sofá, em cujas extremidades se alinhavam filas de cadeiras, para efetivação do viver burguês 

(FREYRE, 1964, p.112). 



92 
 

privilegiam as camadas mais abastadas da sociedade, mas também revelar uma parcela 

da cotidianidade de todos os atores sociais presentes nesse espaço compartilhado, sejam 

senhores ou trabalhadores dos mais diversos setores. Os objetos, apesar de alguns só 

poderem ser adquiridos pelas camadas mais abastadas, eram compartilhados no 

cotidiano por todos aqueles que viam essa materialidade nova ser inserida. Mas não só o 

ato de ver e compartilhar, dentro dessa lógica do capitalismo que se instalava, não só a 

“pacotilha industrial” de luxo tinha lugar no cotidiano das pessoas, mas também toda 

uma “quinquilharia” de uso doméstico e de trabalho que se massificava para o consumo 

dos mais diversos grupos sociais. 

Diante disso, as fontes materiais são muito relevantes, pois nos trazem elementos 

que por um modelo historiográfico que só privilegiava as ações políticas e econômicas 

deixaram de lado os elementos do cotidiano, inscritos na materialidade; desde as 

maiores estruturas edificadas na paisagem, até o menor fragmento encontrado nas 

imediações do complexo comercial. Esses elementos dão a tônica de como esse espaço 

foi utilizado e posteriormente abandonado, eles nos ajudam a pensar as escolhas 

intencionais e as aparentemente não intencionais que guiavam a vida desses homens e 

dessas mulheres que compartilhavam o espaço diariamente. 

A unidade principal do complexo comercial do Guarapes exposto no alto da 

colina (ver figura 16), mais do que uma simples moradia para os proprietários, 

funcionava  também como unidade de comercialização de produtos e administração dos 

mesmos, a serem vedidos no local, ou externamente comercilalizados. Diante dessa 

perspectiva , o casarão principal fucionava como um elo entre as unidades existentes no 

sítio, sendo ele a unidade de maior destaque e imponência no contexto das relações 

sociais de poder dentro do complexo.  
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Figura 16 – Ruínas da porção frontal da casa comercial. (Foto: Camila Alves Duarte, 2015) 

 

As edificações do complexo do Guarapes foram usadas, desgastadas, 

destruídas7, reconstruídas e transformadas por aqueles que viam nelas um valor 

funcional, por outro lado, esses mesmos bens foram durante o século XX esvaziados de 

funcionalidade primária e transfigurados em monumentos que aludem ao antigo.  

De maneira geral , edificações cujas envasaduras das fachadas eram todas portas, 

teriam servido como casas comerciais, de serviços ou industriais, pois essas atividades 

ocasionavam grande circulação de pessoas e mercadorias volumosas. Este seria o caso 

das edificações térreas. Já as edificações com mais de um piso, cujo primeiro andar só 

apresentasse portas, seriam consideradas de uso misto, com morada em cima e comércio 

em baixo. Todavia, estabeleceu-se uma variação nesse padrão, pois também foram 

                                                           
7Para Gilberto Freyre um dos fatores para o esfacelamento dessas grandes construções foi a falta de 

potencial humano: “O irônico, porém, é que, por falta de potencial humano, toda essa solidez arrogante de 

forma de material foi muitas vezes inútil: na terceira ou quarta geração, casas enormes edificadas para 

atravessar séculos começaram a esfarelar-se de podres por abandono e falta de conservação. Incapacidade 

dos bisnetos ou mesmo netos para conservarem a herança ancestral” (FREYRE, 2006, p. 38). No entanto, 

entendemos que houveram outros fatores ligados as especificidades locais que levaram a esse processo de 

ruinificação. 
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consideradas de uso misto edificações térreas que apresentavam mais de uma porta nas 

fachadas, pois assim os pequenos negócios também seriam registrados (CAMARGO, 

2013). 

Podemos dizer que na observação da estruturas do casarão principal do 

Guarapes, ao longo do seu uso, ele tanto apresentou evidência de uma utilização térrea 

mista, quanto indícios de sua construção assobradada, e portanto, as negociações 

comerciais estabelecidas na parte de baixo e a moradia na porção superior do sobrado. 

A estrutura do casarão refletia além dos sistemas construtivos da época, a 

disponibilidade de matérias primas para execução na localidade desses 

empreendimentos e os modelos de moradia que no século XIX, que conformavam um 

padrão que se relacionava cada vez mais as regras de uma sociedade burguesa em que o 

espaço privado e as divisões espaciais de gênero eram divididos e separados dentro da 

individualidade dos cômodos. No casarão possivelmente, havia um modelo que 

começava a se configurar, mas nada impedia que ocorresse uma certa fluidez nos 

padrões, pois estamos tratando de uma paisagem que apesar de urbana, ainda conserva 

muito dos padrões rurais de assentamento. 

A opção dos tipos de sistemas de construção escolhidos dependeram da 

disponibilidade do material na região, das posses do proprietário e de uma escala de 

valores característica da estrutura social. Os espaços construídos eram organizados de 

acordo com as regras de apoio que sustentavam a posição social do proprietário. A 

utilização dos níveis topográficos como critérios para distribuir as edificações tinha 

relação direta com a necessidade de controle e dominação, dessa forma, era natural que 

as construções fossem organizadas no espaço de modo que a capela ficasse à direita da 

casa principal, quando construída no mesmo nível topográfico, ou atrás da casa 

principal, quanto construídas em níveis topograficos diferentes. No Guarapes 

verificamos, a contrução da capela à direita e um pouco mais recuada do casarão (ver 

figura 17). As setas em com preta indicam o casarão principal e a estrutura anexa da 

capela ainda edificada, e o atracadouro no rio Jundiaí. 
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Figura 17 – Fotografia do complexo comercial do Guarapes retirada do livro do memorialista 

Meneval Dantas, fotografia de meados do século XIX, nela podemos observar das estruturas 

edificadas: o atracadouro, o casarão principal e a capela. Na legenda original consta: “Ao fundo 

o primeiro estabelecimento comercial construído na localidade; à direita do rio Jundiaí; ao 

centro os índios macaibenses Nilson Costa, Ernane Silva e Cornélio Filho. As imagens são 

antigas e o prédio já foi derrubado há muito” (1985, p. 128). 

 

 O processo de modificação dessa paisagem não é demonstrado somente na 

natureza do entorno do complexo comercial, onde as demais estruturas que o 

constituíam se encontram em ruínas ou encobertas pela vegetação. A edificação central, 

que era a sede da casa comercial, também sofreu profundas modificações, se 

observamos o contexto do sítio hoje e esta fotografia da época (fig. 17). O sítio não 

conta com nenhuma estrutura anexa edificada e aparente na paisagem, somente parte do 

que foi o casarão principal. A estrutura que na fotografia tem na sua porção posterior 

dez aberturas de portas e janelas e uma estrutura anexa, hoje está em ruína, e só 

podemos observar uma parcela do que foi a construção total. Do atracadouro, resta 

somente algumas partes e de difícil visualização na paisagem. 
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Figura 18 – Iconografia apresentado o casarão Guarapes ainda com parte da estrutura 

assobradada. (Acervo: Eduardo Alexandre, 2014). 

A estrutura original assobradada não está mais edificada, onde só pode-se 

identificar poucos vestígios materiais de sua presença, como por exemplo, a grande 

quantidade de material construtivo no seu entorno, inclusive restos materiais de 

estruturas de madeira para suporte de portas e janelas. Além do que, podemos verificar 

na figura abaixo (ver figura 19), na parede frontal acima das aberturas de portas e 

janelas, os locais onde eram assentadas as madeiras de sustentação para construção de 

um outro piso superior (ver também figura 20). Gilberto Freyre nos descreve como 

geralmente eram esses sobrados urbanos: 

Nos anos 50, as casas urbanas, os sobrados patriarcais eram pesados e 

sólidos, como aquelas gordas torres mouriscas de outrora que coisa 

alguma parecia abalar; e onde os mouros guardavam suas mulheres e 

deixavam-na também engordar. De paredes grossas, algumas eram 

construídas de pedra misturada com argamassa. Eram quase sempre de 

dois andares, e as paredes são de pedras e tijolos grosseiros, revestidas 

de reboco de cal e barro, que lhes dá a aparência de caiadas. Alguns 

proprietários mostravam seu gosto pintando o reboco em quadrados ou 

de outra maneira; o azul claro e o róseo são as corres favoritas. Nessas 

velhas casas, algumas das quais sobreexistem, havia grandes biqueiras 

nos algerozes dos telhados (FREYRE, 1964, p. 109 – 110) 

Essa arquitetura assobradada é uma arquitetura extremamente fluida, podendo-se 

adaptar as novas condições de vida, as novas configurações de existência. Em Sobrados 

de Mucambos (1985) é apresentado como um novo ou moderno tipo de aliança técnica e 

artística, sociológica e psicológica, da tradição com a modernidade. 
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Figura 19 –Vestígios de perfurações na parede frontal da estrutura para coloração do 

emadeirado de sustentação de um andar superior no casarão.  Esse andar não é mais verificável 

na estrutura edificada atual (Foto: Camila Alves Duarte, 2015). 

 

 

Figura 20 – Detalhe do emadeirado de sustentação. (Foto: Camila Alves Duarte, 2015). 
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É possível inferir o emaranhado de significados e relações sociais e suas 

transformações através do tempo na construção do espaço social do complexo e na 

determinação de seus usos e de funções, como sobrado patriarcal, mas também como 

casa comercial e dos outros tipos de edificações. A Arqueologia dos objetos do 

cotidiano da qual abordamos, contribuiu de maneira direta para refletir sobre os 

princípios ideológicos que estruturam a vida social dessa segunda metade do século 

XIX (ZARANKIN, 2012). Também, a análise da arquitetura denota uma ideologia e 

tem capacidade de transformá-la em algo “real” e  concreto, para dessa forma transmitir 

seus significados através de um comportamento material, uma estratégia muitas vezes 

mais eficiente que a palavra. 

De fato, ocorre uma modificação na estrutura básica de percepção da realidade 

quando o mundo material se transforma. Este mundo que é o das coisas, é, também 

modificado de várias maneiras conforme muda o mundo subjetivo. Cada fragmento 

presente nas ruínas do complexo comercial do Guarapes representa um nó de uma rede 

de agentes que por sua vez se conectam a outros nós, num encadeamento de 

causalidades incessantes, desfazendo a ideia de uma linearidade e origem única. Foi 

nessa perspectiva teórica que estudamos os materiais distribuídos no sítio do complexo 

comercial do Guarapes (SAMPAIO, 2008, p. 136). O caminhamento prospectivo e o 

registro fotográfico das estruturas evidenciadas, apresentou a possibilidade de um 

estudo qualitativo da diversidade tipológica das evidências, observando suas 

características e sua distribuição no espaço.  

A planta baixa da estrutura principal do casarão identifica, (ver figura 21) 

mesmo que parcialmente, o uso dos cômodos, numa análise distribuicional das áreas de 

atividade humana no local. Nelas verificamos que a estrutura passou por uma série de 

modificações estruturais, até apresentar-se na forma que conhecemos na atualidade. O 

uso misto do casarão para comércio e moradia, pemitiu que esse espaço convivesse com 

uma diversidade de funções no que concerne à divisão e uso dos espaços. Propôs-se 

aqui uma divisão do uso dos espaços baseados na análise das evidencias materiais, mas 

também nos relatos produzidos na historiografia. Vendo que, o uso já posto 

anteriormente desta estrutura com muitas aberturas de portas e janelas, e evidenciada 

não somente no casarão do Guarapes, fez parte de um contexto estrutural e arqutetônico 

de outras casas comerciais espalhadas pelo Brasil Imperial, na segunda metade do 
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século XIX. Essas muitas portas e janelas serviam para o guande fluxo de pessoas e para 

a observação e acesso de mercadoria ao interior da casa comercial (ver figura 8). 

 As constatações materiais evidenciam a estrutura assobradada do casarão, assim, 

partimos do pressuposto que a porção térrea teria sido utilizada como espaço para as 

atividades comerciais, de trabalho e de negócios. Isso não impedia que as relações 

famíliares também ocorressem nesse espaço, mas o foco se volta para o uso 

preponderante da porção térrea do casarão como espaço do trabalho, guiando-se pela 

lógica burguesa que se instala durante o século XIX, em que os espaços passam a ser 

setorizados e destinados para funções específicas (ver figura 21). Para Symanski as 

mudanças no ambiente da casa, ocorreram somente a partir do século  XIX, quando os 

interiores, que mativeram-se despojados durante todo o período colonial, agora foram 

marcados pelo modo de vida burguês (SYMANSKI, 2008). 

Nota-se na estruturação da planta baixa do casarão que os dois cômodos frontais 

serviam de escritório e/ ou almoxarifado (representados por quadrados vermelhos). Esse 

espaço de dimensões equiparadas permitiam a execução dos negócios, mantendo o 

controle dos outros setores da casa e o controle de visão das mercadorias que chegavam 

através do rio. Suas aberturas laterais também permitem acesso direto aos setores 

destinados a comercialização de gêneros, o que conferia ao proprietário e aos que lhe 

auxiliavam nas tarefas administrativas, maior mobilidade entre os espaços destinados às 

mercadorias.  

Classificamos na planta baixa em retâgulos amarelos as duas áreas das porções 

oriental e ocidental como áreas destinadas ao comércio de gêneros, pois elas possuem 

dimensões semelhantes, e as evidencias materiais atestam o espaço dos cômodos em 

maior proporção, portanto, destinadas as mercadorias de maior volume, e seu grande 

número acessos laterias e frontais, permitindo uma boa mobilidade de quem comprava 

as mercadorias e de quem as vendia, além dos trabalhadores que tinham maior espaço 

para carregar e descarregar os gêneros (ver figura 21). A respeito, dos multiplos uso que 

eram dados a essas casa assobradadas, vemos em Freyre: 

A planta da antiga casa brasileira de cidade – do sobrado patriarcal – era, em vários 

casos, a mais inadequada aos seus fins – a convivência patriarcal – que se pode 

imaginar. Em verdade, nesse particular, alguns sobrados do meado do século XIX 

[...]. O norte americano Kidder hospedou-se numa casa em Pernambuco onde o 

andar térreo era chamado de armazém e era ocupado, durante a noite, pelos 

escravos do sexo masculino; o segundo andar fornecia aposentos para escritórios, 

etc.; o terceiro e o quarto serviam de salas de estar e de cômodos para alojamento; o 

quinto de salas de jantar; e o sexto de cozinha (FREYRE, 1964, p. 110, 111). 
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Figura 21 – Planta baixa da estrutura principal edificada – Casarão do Guarapes. Executores da 

planta: Sócrates Adriano Azevedo da Silva e Semiremis Leonarda da Silva (2015). 
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Outra evidência material importante nessa área em cor amarela é a presença do 

emadeirado transpassando as paredes, o que permite a constatação de que muitos 

produtos eram dependurados nessas estruturas. Nos setores de cor verde, também 

percebemos a presença dessas estruturas emadeiradas, e as evidências também apontam 

para a mesma função de prender as mercadorias, mas que, pelas suas dimensões mais 

reduzidas, concluímos que possivelmente essas duas áreas eram destinadas a 

comercialização de uma diversidade de utensílios, já que pelas evidencias materiais em 

solo e pelos registos documentais, o complexo comercial negociava “toda sorte de 

mercadorias”. Por último, observamos um corredor central marcado em cor azul que 

transpassa todos os setores do casarão, e permite o acesso dos transeuntes e das 

mercadorias da porção ocidental para porção oriental do casarão. 

Dessa forma, destaca-se a seguir para os restos materiais que pertencem a esse 

conjunto arquitetônico. Esses restos consistem em uma variedade de objetos cotidianos 

e de trabalho, entre eles: a tralha doméstica, das mais variadas formas e carimbos das 

fábricas produtoras europeias, louças, vidros, faianças, grés, metais, objetos de 

decoração. Infelizmente, tecidos e outros produtos mais sensíveis e mesmo duráveis não 

puderam chegar até a nossa análise dos vestígios arqueológicos, alguns pela 

durabilidade, outros por causa da coleta indevida dessa cultura material. No entanto, 

eles também formavam um conjunto grande e variado de elementos que foram 

gradativamente inseridos no cotidiano dessas pessoas, e transformaram, em alguma 

medida, pouco a pouco, seus gostos. A escavação do espaço não foi possível, mas o 

conjunto material verificado em superfície, pelas prospecções de superfície, levantou 

um volume de informações significativas. 

Outro fator importante é que, mesmo com toda essa diversidade de mercadorias 

que identificamos nos dados das fontes das Falas dos Presidentes de província e da 

historiografia, esse sítio urbano sempre teve muita evidencia por estar localizado em 

uma área de fácil acesso da cidade. A presença de pesquisadores e curiosos engendrou 

um processo de coleta ilegal da maioria dos vestígios materiais em superfície, portanto, 

o que se constata hoje, é uma parcela muito reduzida do que foi no passado a dispersão 

do material na superfície do entorno do sítio. Como esse trabalho não consiste no 

trabalho de escavação, as intervenções em profundidade que outras pesquisas possam 
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executar, poderão ajudar de maneira significativa na evidenciação de uma série de 

novos vestígios associados a cultura material do complexo. 

Na observação prospectiva de superfície também foi coletado evidências 

importantes quanto as modificações que os diversos setores do complexo sofreram. Na 

fotografia da porção lateral do casarão, percebemos na lateral ocidental a presença de 

uma estrutura anexa, possivelmente a capela. Na planta baixa, vê-se que a quantidade de 

aberturas de portas e janelas se apresenta diferenciada na porção oposta, podendo ser 

um indício de uma zona de passagem diferenciada, para outra estrutura (Ver figura 22). 

 

 

Figura 22– Fotografia do acervo particular do fotógrafo Eduardo Alexandre, possivelmente já 

de meados do século XX. Porção lateral esquerda (ou oriental) da estrutura, na lateral direita 

podemos constatar outra estrutura anexa, possivelmente a capela. Na legenda da fotografia 

exposta pelo fotógrafo, é dito: “casarão do Guarapes e capela”. 

 

Na figura 22, em que se representa a lateral oriental, (ver na planta baixa a 

correspondência de cinco aberturas de postas e janelas, figura 21), também se constata a 

presença da estrutura adjacente. Percebemos que pela angulação das fotografias, trata-se 

realmente de uma outra estrutura, pois as quedas de água do telhado estão em posições 

diferentes, evidenciando, então, ser de uma outra estrutura e não somente de um 
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prolongamento do casarão. A capela, nesse espaço, representaria a presença fé católica e 

as posses do proprietário, atém disso era o espaço onde a vida social se realizava, tanto 

na área externa quanto na área interna. Além disso, como estamos tratando de um 

período em que ainda se vigorava a escravisão, ou a atividade servil, em que as 

condições de trabalho e a remuneração ficavam todas a critério do proprietário; a 

religião se integrava ao projeto escravocrata, na medida em que pregava a resignação a 

desígnios supostamente divinos. “[...] A influência, penetrante e absorvente, da religião 

na vida social que, para a “maioria dos brasileiros” se situava na Idade Média” 

(FREYRE, 1964, p. 39). 

Nas figuras que se seguem vemos o processo de desmonte das estruturas do 

casarão e da capela. Na figura 23 temos a visão da lateral oriental e a visualização do 

desmonte da maior parte da porção posterior da estrutura. Podemos observar que todo 

entorno do casarão está tomado pela vegetação, o que dificulta a identificação dos 

materiais do desmonte em superfície. Parte da vegetação, inclusive, está presente dentro 

da estrutura, causando um processo de biofloração do piso e das paredes, processo que 

consiste no desmonte e remoção da estratigrafia e dos níveis originais em que 

constavam essas estruturas pela vegetação (Ver figuras 23 e 24). 

 

Figura 23 –Vista da lateral esquerda da estrutura e também da porção posterior já em processo 

de desmonte. (Foto: Camila Alves Duarte, 2015). 
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Figura 24 – Visão interna do casarão tomado pela vegetação (processo de biofloração) – parte 

correspondente ao corredor central que corta toda estrutura. (Foto: Camila Alves Duarte, 2015).  

 

Na figura abaixo que segue (ver fig. 25), correspondente a porção lateral 

ocidental, ou lateral direita, vemos o desmonte da parede posterior, constando em 

superfície o material construtivo derivado dessa quebra. Também observamos na 

paisagem a ausência da estrutura presente nas imagens anteriores (estrutura que 

corresponderia a capela), que se não houvesse esse processo de ruinificação, deveria 

aparecer nesse ângulo da figura 25. No entanto, a grande quantidade de evidências 

materiais de material construtivo e de pedras de fundação em superfície, nessa lateral, 

corroboram para a constatação da presença dessa outra estrutura anexa. 
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Figura 25 –Porção posterior direita da estrutura principal edificada, detalhe para o desmonte 

total da parede. (Foto: Camila Alves Duarte, 2015). 

 

Nas figuras 26, 27, 28 e 29 as evidências construtivas da lateral ocidental 

demonstram o processo de desmonte da estrutura. Além da presença das pedras de 

fundação da estrutura (figuras 26 e 27), podemos verificar uma diversidade de materiais, 

entre eles: tijolos, telhas, lajotas de piso, argamassa, material construtivo não 

identificado. Para tanto, executamos uma limpeza superficial do solo para poder 

evidenciar esses materiais, mas sem executar nenhum tipo de intervenção em 

profundidade. Mesmo sem as intervenções em profundida, o processo apresentado da 

mistura de materiais, exposto por Funari (2003) em seu livro Arqueologia, mostra 

claramente como os materiais do telhado e piso se encontram em níveis superficiais 

semelhantes, revelando assim, o modelo em que essa estrutura foi ruída, ou seja, no 

sentido em que os materiais construtivos pertencentes ao telhado das casas, é a primeira 

evidencia material que é ressaltada na superfície, logo após as estruturas do piso.  
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Figura 26 – Vestígios em superfície na lateral direita posterior do casarão. Pedras de alicerce, 

tijolos, lajotas de piso e pedras de fundação. Possivelmente a localização das estruturas da 

capela (Foto: Camila Alves Duarte, 2015). 

 

Figura 27 – Outras duas pedras de fundação na lateral direita posterior do casarão. (Foto: 

Camila Alves Duarte, 2015) 
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Figura 28 – Solo na lateral posterior ocidental direita evidenciando lajotas de piso, referente a 

possível localização da capela (Foto: Camila Alves Duarte, 2015). 

 

Figura 29 - Limpeza do solo na lateral posterior ocidental ou direita, evidenciando lajotas de 

piso, tijolos e telhas, ainda referente a localização da capela. (Foto: Camila Alves Duarte, 2015) 
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Outras estruturas que fizeram parte do que chamamos de complexo comercial 

são as associadas aos armazéns. A presença dos relatos de seu posicionamento na 

historiografia facilitou a localização das mesmas. Os vestígios identificados estão 

assentados na média encosta da colina, densamente vegetada. Há uma variedade muito 

grande de materiais construtivos expostos em superfície, formando até “morros 

testemunho” das edificações. Esses morros apresentam-se localizados na porção frontal 

do casarão, facilitando assim, o controle de suas atividades. Visto que o empório 

comercial ficava em uma posição privilegiada na paisagem.  

Infelizmente não foi possível, pela vegetação muito fechada e pelo risco que 

seria adentrar a mata sem nenhuma limpeza prévia, de verificar as evidências materiais 

do outro lado, onde outros armazéns poderiam estar dispostos na superfície inclinada da 

colina. Estas áreas destinadas ao trabalho apresentam um menor adensamento do 

material construtivo, revelando técnicas mais simples para a construção da casa dos 

trabalhadores, outras feitas em palha ou adobe, tem uma verificação ainda mais 

complicada na paisagem, às vezes restando delas somete manchas de suas ocupações. É 

importante levar em consideração as diferentes técnicas de edificação que sobreviveram 

no mesmo espaço, pois o complexo não era um ambiente social somente das classes 

abastadas, era preponderantemente dos trabalhadores que faziam a casa comercial 

funcionar. (Ver figuras 30, 31, 32, 33 e 34). 

Deve-se considerar a partir da evidencia encontrada que seu posicionamento 

facilitava o controle como já exposto, mas também o acesso das mercadorias para a 

guarda e a conservação nos armazéns, visto que ele se encontra disposto do espaço 

muito próximo do acesso à estrada, uns 40 metros da atual BR 226, e possivelmente uns 

20 metros da antiga estrada de Macaíba, portanto, “à beira da estrada”.  Além de um 

fator espacial muito importante, a proximidade de não mais de 80 metros do rio 

facilitaria o transporte dessas cargas, criando toda uma lógica de estruturação do espaço 

que promovia as atividades comerciais (Ver figuras 30, 31, 32, 33 e 34). 
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Figura 30 – Estrutura na meia encosta frontal da colina, porção da lateral esquerda, 

possivelmente os vestígios se referem a estruturas dos armazéns. Não foi possível o acesso à 

lateral contrária, pois a vegetação encontrava-se muito fechada (Foto: Camila Alves Duarte, 

2015) 

 

Figura 31 – Estrutura remanescente, possivelmente pertencente aos armazéns (Foto: Camila 

Alves Duarte, 2015). 
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Figura 32 – Estrutura remanescente em morro testemunho, possivelmente pertencente aos 

armazéns (Foto: Camila Alves Duarte, 2015). 

 

Figura 33 – Trilha vegetada na descida da colina, dando acesso as possíveis estruturas dos 

armazéns. (Foto: Camila Alves Duarte, 2015) 
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Figura 34 – Árvore de grande porte, derrubada nas imediações dos vestígios da figura 31 e 32. 

(Foto: Camila Alves Duarte, 2015). 

 

Entre os vestígios materiais identificáveis em superfície nas prospecções feitas 

na localidade dos Guarapes e de acordo com as informações de Wagner do Nascimento 

(RODRIGUES, 2006) estão o atracadouro que é formado por uma parede de cerca de 90 

cm de largura, feita de arenito com rejunte em areia e cal. Por mais que não tenha sido 

feita uma medição exata do comprimento da estrutura em questão, e que a mesma esteja 

parcialmente encoberta, atualmente, pela vegetação, a observação direta nos permite 

afirmar que essa possui um tamanho considerável. O acabamento é cuidadoso, com as 

faces aparentes do arenito bem lapidadas. Em determinado ponto foi possível fazer a 

identificação de uma escada de acesso ao porto, feita com monólitos de arenito, e na 

atualidade ainda utilizada por pescadores locais. Na fotografia do memorialista Meneval 

Dantas, (ver figura 17) vemos os “índios macaibenses” as margens do que seria o rio 

Jundiaí e o atracadouro do Guarapes, ainda com sua estrutura inteira (RODRIGUES, 

2006). (Ver figuras 35 e 36). 

Atualmente o atracadouro e a escadaria que o dá acesso estão totalmente 

encobertos pelo mangue, portanto o reconhecimento dos vestígios ficou muito 
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restringido, o que nos permitiu apenas identificar o atracadouro e alguns restos do 

alicerce da escada. De acordo com os relatórios dos Presidentes de província, essa 

estrutura foi sem dúvida a que mais investimentos financeiros receberam. Apesar das 

condições em que os restos materiais se encontram, é possível a observação da 

quantidade elevada de investimentos que o local recebeu (Ver figuras 35 e 36). 

 

Figura 35 – Estrutura remanescente do atracadouro. (Foto: Cláudio Lago, 2006) 

 

Figura 36 – Estrutura de escada de acesso ao atracadouro. (Foto: Foto: Cláudio Lago, 2006) 
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Além das estruturas já explicitadas, verificamos em superfície uma diversidade 

de evidencias que fazem parte do contexto de ocupação desse espaço. Na figura 37 é 

possível examinar uma extensa pedra de fundação que pode ter pertencido tanto ao 

casarão principal quanto a outra estrutura de moradia ou que servia ao trabalho, não 

identificada. Esses diversos materiais corroboram para a tese apresentada nesse trabalho 

de que não se trata somente de um casarão destinado a venda de produtos e de moradia, 

mas um complexo comercial, com novos padrões de comercialização e distribuição, 

tendo um conjunto de estruturas materiais significativos que davam suporte a essas 

atividades. Um complexo de materiais e atividades que durante a segunda metade do 

XIX ganhou grande destaque no contexto provincial. 

 

 

Figura 37 – Vestígio presente nas imediações da estrutura principal do casarão. (Foto: Camila 

Alves Duarte, 2015). 
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Figura 38 – Vestígios de malga simples de faiança fina pearlware, possivelmente da fábrica 

inglesa DAVENPORT. A tonalidade azulada do esmalte é perceptível na junção da base com o 

suporte e faiança Flow Blue. (Foto: Camila Alves Duarte, 2015) 

 

É últil considerar que no século XIX, as pessoas não descartavam normalmente 

seu refugo na área onde os itens eram utilizados. Quando descartados, esses itens eram 

transportados para locais que tinha esse fim específico. Esses lociais de descarte 

estavam localizados na porção posterior do que seria a casa principal. Conforme pode 

ser observado pela visita de Wagner do Nascimento, no ano de 2002, a presença de uma 

quantidade considerável material aflorando na superfície, como faianças finas inglesas. 

Mesmo sem uma contagem e uma classificação sistemática, ele notou uma certa 

homogeneidade nos exemplares, sendo a maior parte dos fragmentos pertencentes aos 

padrões Wilow, Flow Blue e Shell Edged ou Blue Edged. Nas visitas mais recentes, 

realizadas nos anos de 2014 e 2015, esses vestígios não puderam ser identificados na 

sua totalidade no exame de superfície, devido a cobertura da vegetação. Também o que 

foi apreendido não pode servir de base de dados para o entendimento do fluxo intenso 

dessas mercadorias na província. 
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A faiança fina verificada nas imediações do complexo comercial é uma louça 

branca com pasta permeável, porosa, opaca, de textura granular e quebra irregular que, 

para se tornar impermeável é coberta com um esmalte. Frequentemente apresenta 

decoração aplicada sob ou sobre o esmalte, pintada a mão, imprensa por transferência 

ou em uma combinação dessas técnicas. Surgiu em 1820 e é comum até hoje. Foi a 

categoria de louça doméstica mais popular no Brasil do século XIX, importada em larga 

escala da Inglaterra desde 1808, quando da abertura dos portos. Quatro subcategorias de 

faiança fina foram produzidas ao longo do tempo, louça creme (creamware), louça 

perolada (pearlwere), louça branca (whitewere) e Ironstone8.  

Já o padrão decorativo Wilow ou Wilow Pattern, do período conhecido como 

Chinoiserie (padrões decorativos que tentavam imitar paisagens orientais), tiveram 

grande disseminação e distribuição geográfica, tendo sido, inclusive, copiado por 

manufaturas brasileiras nos meados do século XIX. No Brasil é popularmente 

conhecido como Pombinhos. Surgiu na Europa entre 1800 e 1815, tornou-se 

posteriormente muito popular na Inglaterra, gerando uma lenda9 e um soneto sobre seu 

motivo decorativo. Foi fabricado até 1880, por 54 estabelecimentos cerâmicos ingleses, 

apresentado variações nas pastas, no esmalte e nas tonalidades de azul.10Esse mobiliário 

doméstico presente no complexo do Guarapes, servia a vida cotidiana tanto dos patrões 

que viviam na casa grande, quanto dos empregados, que herdavam a toda troca, seus 

mobiliários  e utensílios mais antigos, além, também da compra de louças com 

qualidade inferior e de preços mais modestos, que adentravam na vida doméstica e nos 

utensílios das casas dos trabalhadores. 

Dentre as faianças encontradas nas imediações do complexo, podemos destacar 

o padrão Flow Blue ou Borrão Azul. Essa designa um tipo de estampa azul na qual a 

tinta escorre intencionalmente para dentro do esmalte, produzindo um aspecto borrado. 

Foi introduzido na Inglaterra entre 1835 e 1845, sendo popular até 1901, principalmente 

                                                           
8 LIMA, Tânia Andrade de. A tralha doméstica me meados do século XIX e COYSH, A. W; 

HERYWOOD. The dictionaryof blue andprintedpottery. 1989. 
9Apesar de várias versões, a mais popular é sobre um imperador chinês, Li-Chi, que vivia em um palácio 

sob uma arvore de maçãs. Tinha uma bela filha, Koong-Shee, cujo casamento seu pai tinha arranjado com 

um rico comerciante. No entanto, ela se apaixonara por um funcionário do seu pai, Chang, que foi 

demitido quando descobriram o amor clandestino. Então Koong-Shee e Cheng fogem ajudados pelo 

jardineiro. Eles podem ser vistos atravessando aponte sobre o rio. O barco é utilizado para aproximar-se 

da casa de Chang, mas o imperador furioso descobre seu abrigo e eles são queimados. Das cinzas dos 

dois, nascem dois pombos, simbolizando o amor eterno. 

10 Idem LIMA, 1989. 
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para exportação. Essa estampa azul borrada, era adquirida através da introdução de 

produtos químicos. Durante a vitrificação era produzido um aspecto borrado ou 

esfumaçado. Foi muito popular durante toda era vitoriana, particularmente para 

exportação (1837-1902). Havia diversos motivos, que variavam de paisagens clássicas a 

motivos chineses. “Flow Blue” representa uma técnica docorativa na qual ocorre a 

diluição sobre o esmalte dos contornos dos desenhos, criando um efeito difuso. Para 

obter esse resultado, a cal ou o cloreto de amônia eram introduzidos no forno, 

provocando uma reação química onde o azul cobalto utilizado no desenho fluía 

produzindo o efeito borrado.  A fabricação de utensílios de mesa com essa decoração foi 

popular na inglaterra durante o período vitoriano (1837 – 1902). Ao londo desse 

período, as peças apresentavam além da decoração, formas com ângulos facetados. A 

partir de 1860 e até aproximadamente 1885 houve um predomínio de motivos florais 

e/ou ligados a natureza fazendo uso em conjunto da técnica do “transfer-printing” 

(LIMA, 1989). 

Se tratando do padrão decorativo shelledged, apesar desse tipo não ter sido 

identificado na campanha de campo de 2014, por causa da cobertura vegetal, ela consta 

nas visitações feitas por Wagner Nascimento em 2006. Por isso a relevância de sua 

descrição para pesquisa, pois trata-se do conjunto material do sítio. Esse padrão 

decorativo apareceu inicialmente em louças fabricadas em cremware, tornando-se 

posteriormente, o tipo mais comum de decoração em peças rasas do tipo prato. As cores 

aplicadas na borda eram usualmente o azul ou o verde. As amostras mais antigas 

apresentam-se geralmente bem pintadas, através de pinceladas aplicadas a partir da 

borda, criando uma aparência de plumagem. Nos exemplos mais posteriores a pintura 

passou a ser aplicada de modo simplificado, sendo o pincel aplicado ao longo da borda. 

Shell edged, foi um tipo de louça decorada bem popular, pois era a mais barata entre as 

decoradas. Como teve sua produção encerrada na década de 1850, apresenta-se como 

um bom marcador temporal dos sítios arqueológicos históricos (LIMA, 1989). No 

entanto, mesmo tendo suspensa sua fabricação, sua produção em larga escala fez com 

que ela fosse francamente comercializada por um bom período de tempo. 

 As louças foram privilegiadas nessa discussão do complexo comercial do 

Guarapes não somente pela grande presença nos sítios domésticos brasileiros do século 

XIX, mas sobretudo por atuarem como suportes no domínio das refeições, as quais 

constituíram-se em um dos campos mais propícios para ritualização do universo 
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burguês, ajudando assim, a definir e a redefinir posições sociais, bem como a inclusão 

ou exclusão dentro de um determinado grupo (ZARANKIN; SENATORE, 2002, p. 37). 

 Nos diversos contextos brasileiros do século XIX, inclusive nas províncias ditas 

periféricas apresentam evidencias dos bens manufaturados em massa, representado 

sobretudo pelas louças, as quais encontram-se presentes em todos os sítios, 

independente da condição social dos seus ocupantes. A recorrência de uma série de 

padrões decorativos, tais como WillowPattern, o Blue Edged, demonstram a 

homogeneidade de uma cultura material que ultrapassou os limites geográficos e 

sociais.  Esta homogeneidade era representativa da cultura do capitalismo industrial, 

pautada no trabalho segmentado e na produção de itens padronizados em série 

(ZARANKIN; SENATORE, 2002, p. 55) 

 O grupo social que parece ter sido mais intensamente influenciado por esse 

discurso ideológico foi o das elites urbanas, que por sua necessidade de diferenciação 

social dos segmentos populares cada vez mais crescentes, adotou um emblema de 

distinção e ritualização das refeições, pautada em uma série de regras de etiqueta e 

normas de comportamento que tinham como suporte os mais variados itens de louça. 

Porém, mesmo esse grupo não se manteve completamente passivo diante da imposição 

da ideologia. Os hábitos e padrões de comportamento foram mesclados as suas próprias 

tradições. Os grupos sociais que viveram nessas áreas periféricas, embora influenciados 

pela cultura de consumo do capitalismo industrial, assimilaram seus valores de forma 

parcial (ZARANKIN; SENATORE, 2002, p. 55). 

No complexo comercial do Guarapes a obtenção desse artefato doméstico esteve 

associada, por muito tempo, ao seu valor de diferenciação social. As louças tinham um 

valor monetário geralmente significativo nesse período, sendo muito comum as famílias 

terem como bens herdados, ou mesmo como parte de dotes das noivas. Como a família 

de Fabrício Gomes Pedroza era abastada, esses artefatos eram comercializados em seu 

empório e/ou herdado do patrimônio de sua família, ou mesmo dado aos empregados, 

resultando em sua deposição dispersa no sítio. Essa prática, muito comum, de doação de 

bens domésticos do proprietário para os empregados resulta, em zonas não destinadas a 

casa principal nos sítios arqueológicos históricos, na presença de um conjunto de louças 

bem diversificadas e incompletas. A presença desses jogos de louças incompletos 

denota sua origem como derivada dos jogos existentes na casa principal. 
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Os usos das faianças promoviam o prestígio, o distanciavam da natureza e os 

aproximava da cultura, do artificial. Os recipientes cerâmicos geralmente eram 

utilizados para manutenção desses limites. Dependendo do espaço social onde os 

artefatos foram utilizados, suas características oscilavam. Os objetos do cotidiano foram 

recontextualizados e assumiram feições distintas. Mesmo com o entendimento que a 

província do Rio Grande do Norte estava inscrita na lógica mercantil das sociedades 

modernas do século XIX, influenciando suas visões de mundo e o modo de se relacionar 

com esse novo universo material sabe-se que esse processo já vinha sendo implantado 

na província desde os finais do século XVIII. Por outro lado, observa-se que a 

construção de práticas locais diferenciadas, como, por exemplo, a ampla utilização do 

sistema de troca, que já vinha sendo deixado de lado pelas potências modernas, passou a 

ser amplamente utilizada nas zonas periféricas. A moeda era apresentada de forma 

maleável e as relações comerciais eram estabelecidas de maneira mais personificada, 

assinalando que as relações de parentesco e de confiança ainda eram muito praticadas 

nas relações comerciais. 

Quanto aos materiais construtivos dispersos no entorno do sítio, os tijolos do 

complexo dos Guarapes tinham formatos diferentes e irregulares, evidenciando uma 

fabricação ainda artesanal. As estruturas eram argamassadas com areia, pedra e cal. 

Também foi observado a presença de grandes pedras de fundação. Após ter-se obtido o 

formato retangular da peça dos tijolos, os oleiros executravam o alizamento feito com as 

mãos. Finalizada a moldagem, os tijolos eram postos no pátio destinados a secagem do 

objeto. Estes objetos eram expostos ao sol e ao serem retirados de suas forma, 

geralmente de madeira, eram colocados em fileiras, deixando, cuidadosamente, um 

espaço entre um tijolo e outro, a fim de garantir a ventilação da peça. Estes repousavam  

neste pátio durante alguns dias, antes de serem levados a conzedura. Durante esse 

período os artefatos ficaram sucetíveis a danificações e acidentes, ou mesmo 

impregnação de vegetação no corpo da peça. As formas em que eram moldados os 

tijolos e as telhas no complexo comercial do Guarapes não eram padronizadas, variando 

de modelo e tamanho e de olaria. Os tijolos e as telhas podiam ainda ser cozidos em 

fornos a céu aberto, ou de forma mais curada, abrugados por uma construção especial 

(LIMA, 1989). (Ver figuras 38, 39, 40 e 41). 
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Figura 39 – Fotografia em detalhe de tijolo simples liso de manufatura artezanal, presente do 

entorno do casarão. (Foto: Camila Alves Duarte, 2015) 

 

Figura 40 – Fotografia em detalhe do conjunto de tijolos da parede lateral esquerda do casarão. 

(Foto: Camila Alves Duarte, 2015) 
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Figura 41 – Fotografia em detalhe de telha presente no entorno do casarão. (Foto: Camila Alves 

Duarte, 2015) 

 

 

Figura 42 – Fotografia em detalhe da parede lateral direita, com destaque para a argamassa, 

tijolos e madeira transpassada. (Foto: Camila Alves Duarte, 2015) 
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Figura 43 – Fotografia em detalhe da interligação entre a parede lateral esquerda e a parede 

posterior da estrutura do casarão (Foto: Camila Alves Duarte, 2015). 

Na observação dos tijolos, telhas, argamassa, esses elementos como pertencentes 

a cultura material, por mais simples que possam parecer, nos revelam muitos detalhes 

do cotidiano das pessoas. As três perfurações na parede (Ver figura 43), as janelas para 

o rio, nos deram várias informações sobre como as pessoas viviam e seus hábitos 

cotidianos. O papel da natureza circundante em fornecer matéria prima para construção, 

a forma em que distribuíram os alimentos pendurados nos emadeirados, o estilo das 

casas em que moravam, como foi seu mundo doméstico e do trabalho, e que se 

misturavam em um mesmo espaço, são revelados por essa materialidade. São essas e 

muitas outras questões que as fontes escritas associadas a Arqueologia podem contribuir 

para o avanço nos estudos dessa sociedade da segunda metade do século XIX. 

Mesmo com a mudança da lógica espacial trazida pelo incremento das estradas 

de ferro e do rodoviarismo no final do século XIX, e a perda das vantagens que 

conferiam a localidade onde foi instalado o complexo comercial, este lugar não 

desapareceu simplesmente. Esse espaço que perdeu força, sobrevive. Suas estruturas e 

vida material esclarecem muito sobre essa parte da nossa história. Nas palavras de 

Gilberto Freyre, tais vestígios materiais seriam fundamentais: “para saber como vivia o 

povo, que trajos usava e que aparência tinha” (FREYRE, 1964, p. 69). Se nos permite a 

adequação, para saber como o povo vivia, que objetos utilizava e como organizava o seu 

espaço. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 

Este trabalho, que se iniciou com a curiosidade sobre uma ruína (a casa comercial do 

Guarapes) em meio à cidade, revelou muitas ansiedades que foram além da ruína quase oculta 

na paisagem. Ele nos levou por caminhos que auxiliaram, em grande medida, no 

entendimento de uma parcela da história da segunda metade do século XIX na província do 

Rio Grande do Norte. Esta, classificada no período como periférica, mesmo assim, carregava 

elementos que o mundo inteiro em transformação passava em decorrência da Revolução 

Industrial e, mais singularmente, do processo de modernização. Constatamos que, apesar de o 

comércio ser considerado nessas províncias uma prática incipiente e atrasada, a presença 

dessa casa comercial e das diversas instalações que deram suporte à comercialização, 

inauguraram, na segunda metade do século XIX, uma nova forma de encarar as relações 

comerciais. Estas seguiram modelos que não eram mais os coloniais, mas novos modelos 

trazidos no bojo da modernização. 

O intenso fluxo de mercadorias nesse espaço, significou um incremento a olhos vistos 

na vida material da província, o que provou mudanças nas formas de se relacionar com o 

espaço. O comércio, no caso estudado, passa a ambientar em um local fixo e a vender 

mercadorias que não são somente aquelas ligadas à sobrevivência, mas também as 

mercadorias ditas “frívolas”, como os utensílios domésticos e de indumentárias em geral, que 

são incrementados ao gosto das populações. Essa nova vida material, não significa que esse 

espaço se transformou em um espelho dos modelos de vida europeus, pois muito 

significativamente esses objetos e os padrões de comercialização foram adaptados às 

singularidades aqui presentes. 

Em alguns autores da historiografia norte-rio-grandense, observamos o 

desaparecimento da casa comercial em 1872, pelo falecimento do seu proprietário, Fabrício 

Gomes Pedroza, mas o cruzamento de fontes e dados presentes na bibliografia nos permitiu 

constatar a sua sobrevivência após essa data. Isso pode ser verificado tanto nas Falas dos 

Presidentes de província, que fazem referência a esse espaço como próspero, em anos 

posteriores a essa data, como também no jornal O Caixeiro, fazendo referência à casa 

comercial em 1892. Todas essas estruturas presentes no complexo não somem simplesmente 

da paisagem, nem são destruídas automaticamente com a morte do seu proprietário. O que 
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constatamos, e que faz parte do final do nosso recorte temporal, é que ela desaparece 

gradativamente com a mudança do eixo geográfico de comercialização. A mudança nesse 

eixo geográfico também implica mudanças na paisagem, e, decorre dos processos ocorridos 

no final do século XIX, com os interesses agora vinculados à construção de ferrovias e 

estradas de rodagem.  

O espaço que vai da desembocadura do rio Potengi às margens do Jundiaí, na altura do 

Guarapes, onde é instalado o complexo comercial, perde o protagonismo, pois a via de acesso 

preponderante, que eram os rios e o transporte fluvial, cede lugar aos interesses nacionais e 

internacionais de instalação de um outro padrão de locomoção. Trazido por uma dita chegada 

da “civilização”, e esse advento do mundo civilizado significava que os rios eram os 

“caminhos primitivos”, portanto, atrasados. Esses “caminhos que andam” teriam que ceder 

lugar à mobilidade e à velocidade trazidos para o Novo Mundo.   

Mas, para entender o período em estudo, foi necessário analisar o protagonismo dos 

rios Potengi e Jundiaí nessa segunda metade do século XIX. Elucidamos que esse 

empreendimento só foi possível pelo posicionamento geográfico estratégico na paisagem do 

complexo comercial, e ele foi dado, em grande medida, pelos rios Potengi e Jundiaí. Os rios, 

além de garantirem os transportes de mercadorias e passageiros, davam o acesso ao mar e, 

portanto, davam acesso à comunicação desse espaço com outras localidades do Império e do 

Mundo. Ressaltamos, que foram esses rios que deram a tônica do espaço, foram eles que o 

configuraram, que tornaram o complexo comercial do Guarapes uma paisagem de fluxos, a 

localidade que servia de “meio”, onde o interior se comunicava com a capital, e por onde 

comercializava com diversos outros espaços. Ele foi um espaço de confluência e dispersão de 

mercadorias, favorecido por suas características de implantação na paisagem.  

A intensa “vida” desses rios pode ser examinada nas tabelas disponibilizadas pelos 

Presidentes de província, nessa segunda metade do século XIX, onde expõem as quantidades 

de navios, mercadorias e passageiros que se locomoviam pelas rotas do Potengi e Jundiaí, 

além de inúmeros trabalhadores que eram encarregados desse transporte. São relatadas 

embarcações, desde as menores jangadas a vela, até os maiores navios a vapor nacionais e 

estrangeiros, o que torna esse espaço extremamente importante econômico e socialmente para 

esse período. 

Observando um aspecto mais localizado, decidimos por finalizar esta dissertação não 

avançando no tempo, mas voltando os olhos à primeira indagação que iniciou a curiosidade 
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pelas pesquisas, as ruínas no alto da colina. Percebemos, que essas ruínas não acabavam 

naquele casarão imponente aos padrões construtivos do século XIX, pois, nas suas imediações 

estavam presentes outros elementos materiais que permitiam entender que essa estrutura 

principal, só poderia ser compreendida em relação às demais que fizeram parte desse cenário, 

quando tudo ainda estava funcionado.  

O primeiro exercício foi imaginar e projetar como aquele espaço seria na segunda 

metade do século XIX, já que suas estruturas ficaram registradas como marco na paisagem em 

meio a um cenário quase totalmente urbanizado nos tempos atuais. Mas somente imaginar nos 

levaria a desfocar ou obscurecer elementos importantes, vendo que a pesquisa, associando as 

fontes materiais e as fontes escritas, permitiram vivenciar esse espaço da maneira correta, 

buscando os diversos atores sociais que o partilharam. E, quando estamos falando das 

estruturas, ou das ruínas do complexo, estamos mais singularmente falando das pessoas que 

viveram nesse espaço. São as pessoas por trás desses elementos materiais que nos interessam, 

e elas em seu tempo.  

A distribuição na paisagem dos elementos que compunham o complexo comercial e a 

disposição espacial das suas estruturas foram associadas a elementos sobre a organização da 

vida doméstica no Brasil através das obras “A Vida Social do Brasil de Meados do século 

XIX”; “Casa Grande e Senzala” e “Sobrados e Mucambos”, de Gilberto Freyre, que nos 

permitiram revelar aspectos de uma vida imperfeitamente urbana, um modo de vida patriarcal, 

que ainda sobrevivia na segunda metade do século XIX na província do Rio Grande do Norte, 

mas que convivia na tensão com um outro modo de vida, que vinha gradativamente ganhando 

espaço, o modelo burguês. E foi através do complexo comercial do Guarapes que mostramos 

o exemplo mais patente desse “híbrido”, que ao mesmo tempo conservava as características 

de uma vida patriarcal centradas na “casa-grande”, no entanto, estava associado a um novo 

padrão de comercialização burguês.  

Portanto, entendemos que essa história acompanha vários ritmos, e esses ritmos são 

ditados pelas pessoas, e eles não podem ser ditados em datas fixas, em que o espaço e o tempo 

automaticamente se transformam em um novo, só porque determinados padrões políticos 

classificam que eles mudaram. Não existe uma data fixa, para dizer que foi abandonado o 

modo de viver colonial, para um novo padrão mais moderno e burguês. Existem processos 

que explicam as mudanças e, mesmo assim, esses mundos convivem com suas transformações 

e permanências. Os processos pelos quais essas histórias se delinearam foi o que nos 

interessou. A instalação do complexo comercial revelou, em todas as suas faces, que a vida 
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social das “coisas” segue os ritmos sociais das pessoas que as partilham. São elas que as 

significam e as ressignificam, em movimentos que não sugerem um só ritmo, mas são feitos 

de diferentes durações que convivem em um mesmo espaço. 

 

 

As Coisas 

 

As coisas têm peso 

Massa, volume, tamanho 

Tempo, forma, cor 

Posição, textura, duração 

Densidade, cheiro, valor 

Consistência, profundidade 

Contorno, temperatura 

Função, aparência, preço 

Destino, idade, sentido 

As coisas não têm paz 

As coisas não têm paz 

 

(Caetano Veloso) 
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ANEXOS: 

Folhas 1, 2 e 4 do Jornal O Caixeiro de 1892 e planta baixa do casarão Guarapes no molde 

original: 
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