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Arez, 262 anos. Um município localizado no Litoral Sul do 
Rio Grande do Norte com uma densa história, uma vasta 

cultura e inúmeras belezas naturais. No entanto, o que fez Arez pas-
sar despercebido no contexto potiguar? Se perguntássemos aos ci-
dadãos de nossa cidade, alguns poderiam dizer: “aqui não tem nada 
para ver”, “Arez não tem nada”. Será mesmo?

Destas afirmações surgem outros questionamentos: o que fez 
com que boa parte da população arezense deixasse de valorizar todo 
o seu patrimônio histórico, cultural e natural? Como fomos cons-
truindo nossa identidade coletiva nos últimos anos? 

Em janeiro de 2021, ao assumirmos a gestão municipal, bus-
camos identificar as ações desenvolvidas nos últimos anos no âmbi-
to cultural, histórico e turístico para que pudéssemos seguir o barco 
adiante. Uma busca sem êxito! Ao longo dos anos faltaram políticas 
públicas de incentivo às produções culturais, literárias e acadêmicas. 
Estiveram ausentes também atividades para o desenvolvimento do 
setor turístico.

A partir daí passamos a organizar um plano de ação para resga-
tar nossa história, identidade e para impulsionar o turismo: o projeto 
Conheça Arez.

É neste contexto de ações elencadas no projeto Conheça Arez 
que este livro se insere. O escrito traz um compilado de produções 
acadêmicas que tratam sobre o nosso município na esfera histórica, 
cultural, ambiental etc. Um arcabouço de saberes, conhecimentos e 
fenômenos que envolvem Arez. Um trabalho organizado por estu-

Mensagem do Prefeito



diosos com raízes arezenses, feito por muitas mãos. O primeiro livro 
de outros que virão.

Com certeza esta produção será de grande valia para dar em-
basamento a trabalhos e atividades futuras que nos auxiliarão a al-
cançarmos o objetivo maior: fazer com que todo potencial do nosso 
município gere desenvolvimento econômico, social e cultural.

Desde já, agradecemos a todos os colaboradores e estudiosos 
que, por meio de suas pesquisas, estão ajudando neste processo de 
revelar nossa cidade.

A você, leitor, desejamos uma boa leitura. Que este seja um 
instrumento para que conheças um pouco do nosso município.

 Sim, Arez tem muito o que ver, é preciso apenas se permitir 
enxergar.

Bergson Iduíno
Prefeito Municipal
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Em janeiro de 2021, demos o primeiro passo em direção a 
uma vontade antiga e sempre adiada: realizarmos uma pes-

quisa sobre a história de Arez, cidade potiguar na qual possuímos 
vínculos familiares e identitários.1 Como historiadores de formação 
e professores de história em instituições públicas de ensino, havia 
alguns anos, nutríamos o desejo de vasculharmos os arquivos locais e 
ouvirmos seus moradores mais antigos para investigarmos o passado 
arezense e escrevermos acerca de suas histórias, memórias e culturas. 
Movidos pela intenção de conhecermos Arez, percebemos que aque-
le era o momento adequado para colocarmos “nosso bloco na rua” 
e, voluntariamente, tocarmos o projeto de pesquisa De Guaraíras a 
Arez: caminhos de nossa história, percursos de nossa identidade (sécu-
los XVII a XX).2 

Como um projeto desse perfil requer tempo, porque exige de 
nós leituras, pesquisas e reflexões rigorosas, começamos a proble-
matizar as principais memórias da cidade. Desde então, estamos a 
mapear arquivos, acervos e documentos, em Arez e fora dela, para 

1 Na ocasião, recebemos o apoio da Prefeitura Municipal de Arez, por meio da Secretaria 
Municipal do Esporte, do Lazer, do Turismo e da Cultura (SMELTC), da Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME) e da Assessoria de Comunicação (ASSECOM) – órgãos aos 
quais agradecemos.

2 Ao submetermos a proposta de investigação à Universidade Federal de Campina Grande, 
instituição onde o coordenador da pesquisa atua, o projeto recebeu um título mais acadê-
mico e coerente com a pesquisa científica: De Guaraíras a Arez: dinâmicas sociais e pro-
cessos históricos de formação de uma espacialidade local (séculos XVII a XX). Esta pesquisa 
vem sendo financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq), por meio da concessão de uma cota de bolsa de Iniciação Científica (PIBIC/
CNPq/UFCG).

Conheça Arez
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estudarmos o passado local e conhecermos sua história. Ao longo 
dessa investigação, temos disponibilizado nossos conhecimentos 
e habilidades profissionais para escrevermos textos de divulgação 
científica que apresentem as “descobertas” que estamos a fazer. É 
nesse contexto que este livro surge, dando a conhecer os movimen-
tos iniciais de nossa pesquisa e divulgando os primeiros diálogos e 
reflexões partilhadas. 

Isso porque a população local merece saber que Arez tem lugar 
de destaque quando se trata da história do Rio Grande do Norte e do 
Brasil. A cidade é um dos núcleos populacionais mais antigos do es-
tado e sua ocupação é anterior à conquista e colonização portuguesa, 
nos séculos XVI e XVII, uma vez que seu território já era habitado 
por populações indígenas que viviam nessa região. Além da presen-
ça indígena, sua trajetória no tempo registra, entre outros episódios 
dignos de serem apresentados, os conflitos entre holandeses e portu-
gueses (com destaque para aqueles ocorridos no entorno da Ilha do 
Flamengo) em meados do século XVII – do que nos resta o canhão 
exposto em praça pública. 

Com a chegada dos portugueses, e seus esforços durante o pro-
cesso colonizador, a atual região central da cidade foi transformada 
em um dos principais aldeamentos indígenas da então Capitania do 
Rio Grande: a Missão de São João Batista de Guaraíras, existente já 
no século XVII. Após a expulsão dos jesuítas de Portugal e do Bra-
sil, o antigo aldeamento se tornou a segunda vila da Capitania do 
Rio Grande do Norte, em 15 de junho de 1760. Na ocasião, a antiga 
vila de índios recebeu o nome de Vila Nova de Arez. Sua criação re-
presentou a consolidação de um sistema administrativo e jurídico 
que fazia do termo da Vila de Arez, isto é, de toda a extensão de seu 
território, uma região importante do ponto de vista político e social 
no contexto dos espaços coloniais. Não obstante, como veremos a 
seguir, a criação da vila representou a constituição de uma política 
colonial centrada no apagamento das referências étnicas e culturais 
indígenas.
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Ao longo dos séculos XIX e XX, a região viu sua economia se 
fortalecer com a ampliação de suas dinâmicas sociais. Da existência 
de engenhos ao surgimento da Usina Estivas e da pesca artesanal na 
Lagoa de Guaraíras ao desenvolvimento da carcinicultura, verificou-
-se um fortalecimento da economia agropecuária e uma consequen-
te alteração da paisagem local, tomada por canaviais e viveiros. Por 
outro lado, o fato da linha do trem Natal/Nova Cruz e da rodovia BR 
101 não terem passado por dentro de sua zona central fez com que a 
cidade mantivesse um fluxo populacional menor e uma dinâmica de 
desenvolvimento urbano mais lento do que outras cidades da região. 
Uma das consequências dessa modernização lenta foi a preservação 
de seus atuais monumentos históricos e de parte das casas mais an-
tigas do centro da cidade. Fotografias registradas nos anos 1970 e 
1980 ainda mostravam as casas ao redor da praça central com traços 
arquitetônicos característicos do final do século XIX.

Não por acaso, quando o Brasil deu início a uma política efe-
tiva de delimitação de seus bens culturais, por meio de processos de 
patrimonialização ocorridos no século XX, Arez se destacou entre 
as cidades que tiveram bens materiais reconhecidos pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Em 1962, 
esse Instituto reconheceu como patrimônio nacional o frontão do 
cemitério, construído no século XIX; e o conjunto de esculturas dos 
Santos Reis Magos, que teria sido esculpido na própria Missão Je-
suítica, em algum momento entre o final do século XVII e início do 
século XVIII. Mesmo sem o reconhecimento oficial do Estado, ou-
tros edifícios (a igreja jesuíta, construção iniciada no século XVII), 
paisagens naturais (como a Ilha do Flamengo e o entorno da Lagoa 
de Guaraíras), práticas culturais (como a Festa de Reis) e saberes 
(como a preparação gastronômica do marisco Liliu) compõem seu 
patrimônio histórico e cultural e são significativos das memórias e 
das identidades locais.  

Por tudo isso, é nossa intenção estimular uma reflexão em tor-
no das histórias, memórias e culturas arezenses entendidas enquan-
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to vetores de construção de uma consciência histórica, individual e 
coletiva, que articule esse recorte espacial localizado às dinâmicas 
regionais, nacionais e globais. Essa consciência estabelece relações de 
pertencimento entre os indivíduos e seus espaços de vivência, fazen-
do da história local uma ferramenta teórico-metodológica bastante 
profícua no sentido de destacar a importância histórica de indiví-
duos e sociedades. Assim entendida, a história local se torna um po-
tente recurso educacional no sentido de partirmos da realidade mais 
próxima a nós para, então, percebermos nosso lugar no mundo. Em 
outras palavras, a história local possibilita nos reconhecermos como 
sujeitos históricos, isto é, termos a consciência de que todos nós con-
tribuímos para a história de onde vivemos.

Disso resulta nossa principal inquietação neste livro: conhecer, 
divulgar, usufruir e, de alguma forma, salvaguardar as histórias, me-
mórias e culturas arezenses, de modo que elas cumpram seu papel de 
pertencimento social para a nossa geração e para as gerações que virão 
depois de nós. Afinal, a educação ainda é nosso principal fator de trans-
formação humana e social e precisamos investir na produção de mate-
riais bibliográficos que possam embasar as relações de ensino-apren-
dizagem na escola e fora dela. Esta preocupação nos levou a organizar 
este livro, cujo título é Conhecer Arez: histórias, memórias e culturas, do 
qual se espera a capacidade de promover um diálogo inicial em torno 
da Arez de ontem e de hoje. Nas páginas que seguem, iremos dialogar 
com estudiosas/estudiosos e seus trabalhos acerca de temas e eventos 
historicamente relevantes, respaldados pelo cuidado na proposição de 
criteriosas análises documentais e de originais reflexões. 

O formato de coletânea não foi escolhido à toa, queríamos dar 
um caráter dialógico às reflexões aqui reunidas e, por isso mesmo, 
convidamos interlocutores cujas experiências profissionais as/os te-
nham trazido a Arez. São pesquisadoras e pesquisadores que, em al-
gum momento, desenvolveram estudos que atravessam os temas e 
problemas da vida cultural arezense. Alguns, inclusive, são “filhos da 
terra” que escreveram dissertações e teses sobre ela. Evidentemente, 
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isso não esgota as possibilidades reflexivas sobre a cidade, mas cer-
tamente sinaliza algumas perspectivas para melhor entendê-la, es-
pecialmente aquelas que nós mesmos, os organizadores, estamos a 
traçar no andamento desta pesquisa. 

Por meio desses critérios, chegamos a dez capítulos tempo-
ralmente delimitados entre o aldeamento do século XVII e a carci-
nicultura do século XXI. Nesse percurso, de modo consciente, não 
privilegiamos grupos políticos, organizações familiares ou ações de 
lideranças individuais. Sem prejuízo a esses grupos, optamos por 
analisar processos históricos mais amplos, que apontassem para 
leituras e interpretações coletivas da história local, englobando di-
ferentes grupos étnicos e variadas classes sociais. Vale a ressalva 
que, infelizmente, não abordaremos o período da ocupação holan-
desa, devido a não localização de autoras/autores que já tenham 
estudado essa questão em uma perspectiva que contemplasse a his-
tória da cidade. De qualquer forma, esse percurso já nos dá um 
panorama inicial De Guaraíras a Arez, oferecendo ao público um 
primeiro resultado de nosso projeto e evidenciando as ideias que 
nos têm guiado.

Diante disso, o primeiro capítulo do livro foi escrito pela his-
toriadora Ristephany Kelly da Silva Leite. Com o título Histórias de 
aparecimento: os indígenas da Vila de Arez, a autora questiona a cha-
mada historiografia clássica norte-rio-grandense, que construiu a 
ideia de desaparecimento das populações indígenas do Rio Grande 
do Norte, para então apresentar uma historiografia mais recente que 
tem evidenciado a existência e o lugar social dos indígenas. Com o 
olhar voltado para os antigos aldeamentos e vilas, como a de Arez, ela 
analisa a legislação colonial que, ao focar nos povos indígenas, aca-
bou por alterar os modos de vida das populações originárias e contri-
buiu para esse silenciamento. Esse capítulo nos convoca a reconhecer 
a agência indígena, no sentido de manter suas referências étnicas e 
culturais, como estratégia de resistência às tentativas de dominação a 
que foram historicamente submetidos.
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Em seguida, encontramos o texto escrito pelos historiadores 
Aldilene Marinho César Almeida Diniz e Francisco Firmino Sales 
Neto, intitulado A Inquisição em Arez: mulheres indígenas e outros 
personagens na história da cidade. Esse segundo capítulo trata de um 
processo inquisitorial iniciado em Arez, em 1763, que se ocupa da 
denúncia de “crime de solicitação”, tipo de delito cometido por pa-
dres ao assediarem sexualmente os penitentes, principalmente mu-
lheres, durante o ato da confissão. Por meio da pesquisa realizada 
com esse documento, para a nossa surpresa, descobriu-se que uma 
representação do Tribunal do Santo Ofício atuou em Arez para tratar 
desse delito, que era considerado gravíssimo pela Inquisição. Assim, 
nesse capítulo, somos convidados a conhecer as onze mulheres “so-
licitadas”, sendo no total dez indígenas e uma parda, que sinalizam 
para nós, na atualidade, a maciça presença de indígenas vivendo no 
território da vila e, contraditoriamente, o apagamento histórico dessa 
ascendência, relembrando para os arezenses atuais de seus mais anti-
gos, numerosos e esquecidos ancestrais. 

Por sua vez, no capítulo Resquícios do tempo: os Livros de No-
tas da Vila de Arez, temos a reflexão da historiadora Carmen Alveal 
acerca dos Livros de Notas de Arez no século XVIII. Embora frag-
mentada, essa documentação é extremamente importante para en-
tendermos o momento em que ela foi produzida. No período colo-
nial, os registros de notas eram os instrumentos legais existentes para 
organizar e oficializar as demandas dos moradores da colônia. Esses 
registros públicos, ao chegarem até nós, apresentam o cotidiano e 
as necessidades daqueles que viviam ou tinham posses no termo da 
Vila de Arez setecentista. Partindo de sua experiência com a história 
do Rio Grande do Norte colonial, nesse terceiro capítulo, Carmen 
Alveal nos oferece uma reflexão acerca da sociedade que se estabele-
cia na recém-criada vila, evidenciando sua organização, hierarquias 
e fissuras e fornecendo informações para pensarmos uma história 
social de Arez no século XVIII. 
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Ainda a partir dos Livros de Notas, o quarto capítulo, escrito 
pela historiadora Aldinízia de Medeiros Souza, analisa as formas de 
obtenção de alforrias, entre o final do século XVIII e início do século 
XIX. Nesse sentido, o texto “Para que possa usufruir de sua liberda-
de”: alforrias na Vila de Arez dá continuidade à reflexão documental 
realizada no capítulo anterior, mas se concentra em um tipo de re-
gistro notarial específico: as chamadas cartas de alforria ou cartas de 
liberdade, acompanhando situações nas quais os escravizados, por 
diferentes meios, obtiveram sua liberdade e dos seus. Os documentos 
revelam o processo de negociação, conquista e manutenção da liber-
dade por meio de pagamentos, prestação de serviços e compromissos 
de fidelidade entre escravizados e senhores de Arez. Esse capítulo 
chama a atenção para a presença da escravidão e para as dinâmicas 
econômicas e sociais dos escravizados para resistirem e sublevarem 
o escravismo.

Na continuidade do livro, a arquiteta e pesquisadora da histó-
ria da arquitetura, da cidade e do território Luana Honório Cruz nos 
convida a pensar sobre os antigos engenhos e a produção de açúcar 
no litoral oriental potiguar, região em que Arez está situada. Após 
traçar um percurso histórico da produção açucareira no Brasil e no 
Rio Grande do Norte, em conexão com as dinâmicas econômicas 
globais, o texto Arez, a produção e os antigos engenhos de açúcar do 
litoral oriental potiguar: uma perspectiva histórica evidencia como o 
território de nosso litoral oriental reuniu condições adequadas para 
o cultivo da cana-de-açúcar. A autora identifica a posição ocupa-
da pelos engenhos locais no contexto do crescimento da produção 
açucareira do Rio Grande do Norte, especialmente no século XIX, 
culminando no processo de substituição dos engenhos pelas usinas 
já no século XX. Esse quinto capítulo nos incita a pensar sobre a pai-
sagem cultural açucareira, seja em sua dimensão natural (os imensos 
canaviais existentes) seja em sua dimensão cultural (as poucas ruínas 
restantes dos antigos engenhos). 
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Isso nos leva ao sexto capítulo, escrito a muitas mãos, pelos 
historiadores Francisco Firmino Sales Neto, Aldilene Marinho Cé-
sar Almeida Diniz e Vitor Daniel Cartaxo Gomes. O texto O frontão 
do cemitério de Arez: história, memória e patrimônio, como o título 
sugere, discute o processo de patrimonialização de um prestigiado 
bem cultural local: o frontão do cemitério de Arez. Os autores histo-
riam a construção do cemitério e de seu frontão e apresentam o papel 
dos intelectuais Mário de Andrade, Luís da Câmara Cascudo e Os-
waldo Câmara de Souza no sentido de produzirem textos e imagens 
atribuindo valor histórico-cultural ao cemitério, dando forma a um 
movimento que resultou no seu tombamento pelo IPHAN. Tais ima-
gens, algumas até hoje desconhecidas, mostram alterações sofridas 
por esse bem. Esse capítulo, pois, efetiva um exercício historiográfico 
que articula a memória e a história de um bem cultural arezense. 

O texto Poderia se chamar Guaraíras: conhecer, ensinar e apren-
der sobre a História do município de Arez a partir de sua toponímia, 
nosso sétimo capítulo, é da autoria do historiador da educação An-
derson Dantas da S. Brito. Ele nos propõe um exercício de educação 
histórica por meio do debate em torno da toponímia arezense, espe-
cialmente no que se refere ao seu passado indígena. À velha pergunta, 
tantas vezes feita, Qual nome seria mais histórico: Guaraíras ou Arez?, o 
autor não foge à resposta por meio da crítica à herança colonialista que 
deliberadamente procurou apagar as referências culturais indígenas no 
processo de nomear os espaços. Com efeito, esse capítulo nos propor-
ciona uma reflexão atualmente necessária: evidenciarmos o passado 
indígena como elemento fundante de nosso próprio passado, de modo 
que o autor utiliza a toponímia local como recurso didático e político 
para considerarmos a presença dos povos originários.

O oitavo capítulo, intitulado Trajetórias e memórias do tornar-se 
professora e professor em Arez, é da autoria de dois arezenses: Diego 
Firmino Chacon e Dinara Soares Chacon Sales. Ele com formação na 
área da História e ela no campo das Letras - Língua Portuguesa, ambos 
são professores da educação básica local e já desenvolveram pesquisas 
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sobre as identidades profissionais de professores. Nesse texto, particu-
larmente, analisam as trajetórias de três arezenses no processo de for-
mação docente em História. Utilizando-se da história oral para a pro-
dução de entrevistas, analisam as narrativas memorialísticas daqueles 
que nomeiam de professores interioranos, tendo como fio condutor 
seus percursos rumo à docência. Em grande medida, os autores nos 
propõem uma reflexão acerca do processo de constituição de identida-
des docentes por parte de profissionais que vivem e atuam em escolas 
situadas em cidades do interior, como é o caso de Arez.

André Luiz Bezerra Falcão Freire e Francisca de Souza Miller 
são os autores do nono capítulo, cujo título é Implicações da urbani-
zação recente e da carência de remanescentes florestais no etnoconhe-
cimento dos pescadores e das coletoras de Patané (Arez, RN, Brasil), 
resultado de uma pesquisa acerca das experiências etnobotânicas de 
pescadores-agricultores-coletoras do distrito de Patané. A reflexão 
proposta nesse texto está centrada no cotidiano de comunidades 
tradicionais, em uma região historicamente ligada à pesca, que vem 
passando por processos constantes de modernização e urbanização. 
Reconhecendo a existência de potencialidades culturais, ambientais 
e econômicas, as espécies botânicas catalogadas nas atividades de 
campo foram organizadas em uma tabela, na qual podemos observar 
os nomes científicos e populares das plantas conhecidas e utilizadas 
pelos habitantes de Patané. 

O décimo capítulo, intitulado A carcinicultura em Arez, é de 
autoria do químico arezense Geovane Chacon de Carvalho. O autor 
apresenta o trabalho que desenvolveu no sentido de validar uma me-
todologia para análise de aminas bioativas, isto é, uma metodologia 
para o controle da qualidade do camarão, de modo a permitir que a 
produção local possa ser classificada e registrada no próprio estado 
do Rio Grande do Norte, ao invés de ser escoada para outras regiões 
do Brasil, onde essa análise era feita até então. Como essa avaliação é 
requisito para a exportação do produto, a metodologia proposta pelo 
autor é necessária para que os dados de exportação correspondam 
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à realidade dos dados da produção, que apresenta o Rio Grande do 
Norte como o maior produtor nacional de camarão e que posiciona 
Arez entre as cinco maiores produções nacionais por cidade. Assim 
sendo, esse último texto nos apresenta uma das principais atividades 
econômicas arezense, a carcinicultura, provocando os estudiosos a 
pensarem novas formas para equilibrar o aumento dessa produção e 
a diminuição de seus impactos ambientais e paisagísticos.  

Para não continuarmos a dar spoilers sobre o livro, concluímos 
que os textos apresentados trazem relevantes informações e reflexões 
sobre a cidade de Arez. Sugerindo a leitura dessa coletânea, gostaría-
mos de contar com os arezenses para darem continuidade ao diálogo 
aqui iniciado.3 Pedimos que consultem seus arquivos familiares para 
verificarem a existência de fotografias, correspondências, objetos, 
documentos antigos e quaisquer outros registros de memórias e cul-
turas arezenses que permanecem guardados e que podem nos ajudar 
a “contar um pouco mais a nossa história”. Tais registros do passado 
são necessários e muito bem-vindos para a nossa pesquisa. Portan-
to, com a expectativa de que colaborem conosco, encerramos esta 
apresentação do livro Conhecer Arez: histórias, memórias e culturas 
reiterando o convite/mensagem que ele carrega: conheça Arez!

Francisco Firmino Sales Neto
Aldilene Marinho César Almeida Diniz

Diego Firmino Chacon

3 Gostaríamos de agradecer aos funcionários e responsáveis pelas instituições pesquisadas, 
especialmente ao Padre Aerton Sales (Museu Clidenor de Lima Galvão) e Giovany Me-
nezes (Cartório). Aos historiadores José Claudivan Mendes e Larissa Lacerda pela gene-
rosidade em realizar copiosas transcrições dos documentos do século XVIII e XIX. Aos 
estudantes Daniel Cartaxo, Érica Teles, Hewerton Oliveira, Karine Nogueira, Luan Sousa e 
Walber Vieira pela colaboração e partilha durante a pesquisa. E, principalmente, às autoras 
e autores que colaboraram com esta publicação. Foi esse diálogo, afinal, que nos possibili-
tou chegarmos até aqui.
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Ristephany Kelly da Silva Leite1

Introdução

A historiografia sobre os povos indígenas do Rio Grande do 
Norte é marcada, sobretudo, pela narrativa de seu desa-

parecimento. Nos escritos considerados “tradicionais” para o estu-
do da História potiguar, amparados nas figuras de Câmara Cascudo, 
Rocha Pombo e Tavares de Lyra, esta população teria desaparecido 
em meados do século XVIII, por motivos variados. No entanto, nas 
últimas décadas, novas leituras apontam o motivo para esse discurso 
do desaparecimento das populações indígenas e mostram a atuação 
desses povos nos territórios conquistados pela Coroa portuguesa na 
então Capitania do Rio Grande do Norte. 

Um exemplo do apagamento destas populações e fato pouco 
conhecido entre os moradores do estado, é que cinco das vilas funda-
das no século XVIII eram oriundas de aldeamentos indígenas. Este 
é o caso da cidade de Arez, na região litorânea do estado, anterior-
mente aldeamento jesuíta e que, a partir de meados do século XVIII, 
recebeu o status de vila. Esta modificação alterou não somente a ur-
banidade desses locais, mas também todas as dinâmicas estabeleci-
das entre seus velhos e novos moradores. 

1 Licenciada e Mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Especialista em Mídias e Educação pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais 
(IF Sul de Minas) e em Educação de Jovens e Adultos para a Diversidade pelo Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). E-mail: ristephany.kelly@gmail.com

Histórias de aparecimento: 
Os Indígenas Da Vila De Arez
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A legislação que regulamentou essa alteração forneceu tam-
bém diretrizes para o convívio, denominação e costumes dos povos 
que passaram a ocupar estas vilas. Portanto, a partir de meados do 
século XVIII, as dinâmicas sociais e territoriais dos antigos aldea-
mentos missionários foram completamente impactadas pelas dire-
trizes do documento que ficou conhecido como Diretório Pombali-
no, pensado e criado para o Estado do Grão-Pará e Maranhão, e sua 
congênere para as Capitanias do Norte do Estado do Brasil, a Direção 
de Pernambuco.  

Neste capítulo, procuraremos apontar algumas das principais 
mudanças ocorridas nessa transição de aldeamento para vila, tocan-
do na legislação que promoveu estas modificações. Além disso, tra-
zer a agência das populações indígenas que ocuparam estes espaços, 
que resistiram e continuam resistindo em seus territórios originais, 
seja através do embate ou da negociação, se torna extremamente im-
portante. Revisitar a historiografia e perceber como, a cada nova fon-
te pesquisada e a cada nova análise realizada, eles aparecem e agem, 
através de solicitações e negociações, é fundamental para compreen-
der a importância e dinamicidade destes povos.

A historiografia sobre os indígenas do Rio Grande do 
Norte

A historiografia considerada tradicional no Rio Grande do 
Norte escreveu pouquíssimo sobre a questão indígena. Os povos 
originários foram apagados das narrativas e, muitas vezes, aparecem 
como personagens que não tiveram participação alguma na socieda-
de colonial da Capitania. Um dos expoentes desta historiografia, Luís 
da Câmara Cascudo, escreveu que os índios desapareceram misterio-
samente dos territórios da Capitania:

Em três séculos toda essa gente desapareceu. Nenhum centro 
resistiu, na paz, às tentações daguardente, às moléstias con-
tagiosas, às brutalidades rapinantes do conquistador. Reduzi-
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dos, foram sumindo, misteriosamente, como sentindo que a 
hora passara e eles eram estrangeiros na terra própria (CAS-
CUDO, 1984, p. 38).

Para Cascudo, os indígenas desapareceram depois da chamada 
Guerra dos Bárbaros, no início do século XVIII, não sobrando ne-
nhum representante indígena na Capitania do Rio Grande do Nor-
te. Augusto Tavares de Lyra, outro escritor do século XX que ficou 
consagrado pela historiografia potiguar, atribuiu o desaparecimento 
desses povos à mudança da administração das vilas, pois, segundo 
ele, a transferência da administração dos indígenas, antes exercida 
pelos missionários, aos diretores das vilas de índios, teve como con-
sequência a perseguição e a aniquilação deles: “a consequência foi 
que, em grande parte, os índios aldeados voltaram à vida errante dos 
primeiros tempos, sendo perseguidos e esmagados” (LYRA, 1998, p. 
151). Como veremos, este processo transformou as dinâmicas sociais 
e territoriais das populações indígenas, mas esteve muito longe do 
aniquilamento delas.

Outros escritores, como Tarcísio Medeiros, que escreveu a obra 
Aspectos geopolíticos e antropológicos da história do Rio Grande do 
Norte, publicada em 1973, também seguem a mesma ideia do de-
saparecimento. Olavo de Medeiros Filho, pesquisador vinculado ao 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), 
escreveu importantes obras para as pesquisas sobre História colonial 
do Rio Grande do Norte apontando vasta documentação, por vezes 
transcrita, em seus livros. No entanto, ao tratar das populações indí-
genas desta Capitania, apesar de informar ao leitor sua importância, 
tende a legar o lugar do passado a estes povos.

Trabalhos importantes têm sido elaborados com o intuito de 
trazer à tona estas populações há tempos esquecidas pela historio-
grafia. Fátima Martins Lopes, referência obrigatória sobre a temática 
indígena no Rio Grande do Norte, contestou o “desaparecimento” 
destas populações pautada na documentação encontrada em diver-
sos arquivos brasileiros e portugueses. Tendo catalogado e organiza-
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do o acervo do Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) referente à 
Capitania do Rio Grande do Norte, durante os eventos de comemo-
ração dos 500 anos de contato entre povos europeus e americanos, a 
autora escreveu artigos e livros fundamentais para a compreensão do 
discurso de desaparecimento dos indígenas no estado. 

Para Lopes (2005), foram as condições impostas pela sociedade 
que levaram os indígenas à miserabilidade e à exclusão social, obri-
gando-os, assim, a assumirem uma estratégia de sobrevivência, que os 
levou a uma descaracterização étnica e os transformou em caboclos. 
Helder Macedo, historiador que pesquisa os indígenas no sertão da 
Capitania, percebeu as dinâmicas estabelecidas entre essas popula-
ções e os demais grupos sociais que habitavam a Freguesia da Glorio-
sa Senhora Santa Ana do Seridó em uma lógica de mestiçagens:

Partindo do pressuposto de que em contextos de dominação 
e repressão os povos envolvidos reelaboram e redefinem suas 
referências culturais frente às situações que se constroem en-
tre ambos, podemos afirmar que a cultura nativa não se es-
gotou por completo. [...] a sobrevivência biológica dos índios 
no Seridó, que só foi possível porque os mesmos elaboraram 
estratégias de resistência ao esquema dominatório do mundo 
ocidental, muitas vezes fingindo a sujeição ao Rei de Portu-
gal [...] para que pudessem escapar ou mesmo omitindo sua 
condição de índios, quando passavam a ser chamados e a se 
autodenominar de caboclos (MACEDO, 2003, p. 22).

No entanto, ainda são poucas as pesquisas que abordam as po-
pulações indígenas no período colonial. Alguns trabalhos produzidos 
no Programa de Pós-Graduação em História e Espaços, da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), têm abordado la-
teralmente estas populações, ao trabalharem questões que envolvem 
os conflitos da chamada Guerra dos Bárbaros, como a dissertação de 
Júlio César Alencar, que analisou a atuação da Câmara da Cidade do 
Natal no processo de conquista dos sertões durante esses conflitos. 
Tyego Franklim Silva, ao estudar o processo de territorialização do 
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sertão do Açu durante o mesmo período, também abordou conflitos 
administrativos entre os mestres de campo, enviados para combater 
os indígenas, e autoridades da Capitania. 

Ana Lunara Morais, ao trabalhar o conflito pela posse de terras 
entre a família Carneiro da Cunha e os missionários jesuítas da Aldeia 
de Guajirú, atual cidade de Extremoz, abordou como os indígenas 
desse local participaram da Guerra do Açu e qual seu envolvimento 
nessa contenda, inclusive abordando um rumor de sublevação destes 
indígenas à época da aplicação do Diretório pombalino. Maiara Silva 
Araújo, ao traçar o perfil dos militares das tropas pagas e ordenanças 
da Capitania do Rio Grande, sobretudo na Ribeira do Seridó, exa-
minou o ingresso de mestiços nessas tropas e sua participação na 
administração colonial. No entanto, atualmente, não temos muitos 
estudos que toquem diretamente na temática indígena e que tentem 
compreender a atuação dessa população na sociedade colonial poti-
guar em geral e em contextos específicos, como a Vila de Arez.

Como exemplo de trabalhos realizados mais recentemente que 
abordam diretamente a questão indígena no Rio Grande do Norte, 
destacamos o trabalho de Victor André Silva, que analisou a utiliza-
ção da Guerra Justa para colocar em prática o processo de desterri-
torialização desses povos, sobretudo na região do Açu. Lígio Maia, 
professor do Departamento de História da UFRN, também tem rea-
lizado pesquisas que abordam as populações indígenas nas Capita-
nias do Rio Grande do Norte e do Ceará, apontando suas agências. 
No tocante à contextos mais específicos, temos os trabalhos de Riste-
phany Leite, que exploram a administração das cinco vilas de índios 
e agências indígenas, mais especificamente na Vila de Portalegre, 
única localizada geograficamente distante do litoral. 

Especificamente sobre a Vila de Arez, procurando perceber os 
espaços de cristianização da Freguesia de Nossa Senhora da Apresen-
tação, Renata Costa abordou os aldeamentos indígenas de Guajirú 
e Guaraíras e como a presença de brancos era regular nestas áreas, 
apontando que já durante o período da missão a interação entre indí-
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genas e não-indígenas na vila era intensa. Cabe mencionar também 
o trabalho de Aldinízia Souza que, apesar de não trabalhar direta-
mente a questão indígena, aborda a escravidão e a alforria no termo 
da Vila de Arez nos séculos XVIII e XIX e nos auxilia a entender a 
complexidade das relações estabelecidas nesses espaços.

Apesar das obras citadas acima, que se encontram listadas nas 
referências deste capítulo, possibilitarem vislumbrar a potencialida-
de da temática indígena no estado do Rio Grande do Norte e das 
interações estabelecidas entre eles e os não-indígenas no período co-
lonial, ainda percebemos a carência de trabalhos de fôlego que abor-
dem espacialidades específicas, como a Vila de Arez.

Legislação indigenista: do Regulamento das Missões à 
Direção de Pernambuco

Com o processo de conquista portuguesa do litoral e do inte-
rior, os indígenas passaram a ser submetidos a uma constante impo-
sição dos costumes católicos e do controle metropolitano. Uma das 
legislações de maior importância durante o período colonial foi o Re-
gimento das Missões, com data de 21 de dezembro de 1686, que ante-
cedeu o Diretório Pombalino (BEOZZO, 1983). Devido a constantes 
conflitos envolvendo a mão de obra indígena, o Regimento das Mis-
sões foi estabelecido com o objetivo de catequizar e civilizar os povos 
indígenas aldeados, contendo regras para o acesso a essa mão de obra 
e estabelecendo que a administração desses aldeamentos continuasse 
sob o controle dos missionários. Porém, os conflitos entre os missio-
nários responsáveis pela administração dos aldeamentos, os colonos 
que queriam utilizar a mão de obra indígena para fins pessoais, e 
também com a constante resistência dos povos aldeados, o Regimen-
tos das Missões foi exercido até 1755 quando a Coroa assumiu um 
novo posicionamento em relação aos indígenas.

Em 1755, foi estabelecida uma nova lei de liberdade dos indí-
genas. Esta legislação foi elaborada depois de duras críticas do Go-
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vernador do Estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado, sobre a administração dos aldeamentos, o uso 
desmedido da mão de obra indígena pelos missionários, além do 
pouco resultado de sua catequização sobre eles.

Em três momentos da história, a legislação indigenista aboliu 
totalmente o cativeiro dos indígenas. As três leis que determinam 
esta liberdade dos povos indígenas na colônia são chamadas de leis 
de liberdade, e foram promulgadas em 30 de julho de 1609, 01 de 
abril de 1680 e, por fim, em 06 de junho de 1755. Embora a liberdade 
seja garantida para todos os indígenas através destas leis, o cativeiro 
foi reestabelecido em legislação posterior a cada uma delas. A chave 
de interpretação para esse impasse sobre a liberdade dos indígenas 
está na diferenciação de status entre os grupos indígenas, pois uns 
eram considerados grupos aliados e aldeados, e outros inimigos. 
Desta forma, precisa-se entender as leis e sua aplicabilidade de ma-
neira mais contextualizada, para se considerar diante de que ações 
estas leis eram aplicadas e a que grupos indígenas elas se referiam 
(PERRONE-MOISÉS, 1992). A lei de liberdade de 1755, juntamente 
com as duas leis descritas a seguir, datadas do mesmo ano, foram 
sendo elaboradas levando-se sempre em consideração os conflitos 
com a administração dos jesuítas, e foram incorporadas ao Diretório.

Em 14 de abril de 1755 foi divulgado o alvará em forma de lei, 
incentivando o casamento entre brancos e indígenas, na qual estava 
registrado que os vassalos que casassem com índias seriam dignos de 
uma atenção especial da Coroa e que os moradores que chamassem os 
filhos resultantes destes casamentos de qualquer denominação injurio-
sa fossem expulsos da Comarca pelo Ouvidor (NAUD, 1971, p. 255). 

Já em 7 de junho de 1755, foi publicado o alvará que abolia o 
poder temporal dos missionários sobre os indígenas aldeados. Este 
alvará também ordenava que os indígenas naturais das vilas deve-
riam ocupar os cargos de Juízes Ordinários e Vereadores destas. O 
alvará de 7 de junho foi expedido com a justificativa de que a lei de 
6 de junho de 1755, que garantia aos indígenas do Estado do Mara-
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nhão e Grão-Pará a liberdade de suas pessoas, bens e comércio, não 
poderia ser devidamente executada se estes não saíssem do controle 
dos missionários (NAUD, 1971, p. 255). Porém, estas duas últimas 
leis foram divulgadas somente em 1757, na publicação do Diretório 
Pombalino (LOPES, 2005).

O Diretório que se deve observar nas povoações dos índios do 
Pará, e Maranhão enquanto Sua Majestade não mandar o contrário, 
também conhecido como Diretório Pombalino ou Diretório dos Ín-
dios, foi elaborado pelo Governador do Estado do Grão-Pará e Mara-
nhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Ele data de 3 de maio 
de 1757 e foi homologado pelo Rei Dom José I, por meio de um al-
vará de confirmação que o validava também para o Estado do Brasil. 

Este Diretório, hoje considerado uma das legislações indige-
nistas mais importantes da América portuguesa, regulamentava as 
Leis de 1755, citadas acima. Porém, no lugar de as vilas serem admi-
nistradas por principais, foi estabelecido que esta administração se-
ria realizada por Diretores alegando a “rusticidade” e “barbaridade” 
em que viviam os indígenas. O diretório conta com 95 parágrafos 
determinando como administrar e consolidar as vilas, cristianizar e 
civilizar os indígenas. 

O Diretório dos Índios foi estendido ao Estado do Brasil, no 
entanto, ele fora criado para a realidade dos indígenas do Estado do 
Grão-Pará e Maranhão, gerando dúvidas sobre a forma de como agir 
por parte dos governadores da Capitania de Pernambuco e suas ane-
xas. Por este motivo, foi criada a Direção com que interinamente se 
devem regular os índios das novas villas e lugares erectos nas aldeias 
de Pernambuco e suas anexas (NAUD, 1971), que se baseou no Di-
retório, mas trouxe parágrafos com modificações e outros que cor-
respondiam à realidade da Capitania de Pernambuco, portanto, não 
existentes no Diretório. As principais alterações da Direção de Per-
nambuco, como ficou conhecida essa legislação, se deram em relação 
à repartição das terras e a distribuição do trabalho dos indígenas. 
Também procurou incentivar a agricultura de produtos que seriam 
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melhor cultivados, considerando as condições climáticas da região 
(LOPES, 2005).

A Direção, criada para atender as demandas da Capitania de 
Pernambuco e suas anexas, tratava da administração e consolidação 
das vilas de índios e de como seus habitantes deveriam se portar do-
ravante. Cabe ressaltar que o Rei não aprovou todas as modificações 
propostas por Luís Diogo Lobo da Silva, Governador de Pernam-
buco e responsável pela redação da Direção, determinando que as 
autoridades locais deveriam continuar se pautando no Diretório, no 
caso dos artigos da Direção que não foram aceitos por ele (LOPES, 
2005). 

A Direção estabelecia que os indígenas desta região não pode-
riam mais falar suas línguas nativas e teriam que adotar o português; 
tratava sobre a posição social destes; estabelecia que eles deveriam 
ser batizados e tratados com nomes de origem portuguesa, sem que 
os colonos pudessem chamar-lhes de cativos, caboclos ou tapuias, 
pois estas denominações passaram a ser consideradas pejorativas. 
Dispunha sobre os ofícios, vestuários e moradias dos indígenas, so-
bre a estrutura e aparência das novas vilas, proibiu o consumo de 
aguardente, incentivou o comércio e a agricultura. Enfim, dispunha 
sobre todos os assuntos referentes às novas vilas de índios que seriam 
estabelecidas e sobre a administração destas, estabelecendo até o or-
denamento das casas e quem às ocuparia. Além disso, tratava sobre a 
vida dos indígenas vilados, seus costumes, suas línguas e seu conví-
vio com os demais moradores.

Na Capitania do Rio Grande do Norte, por ser subordinada à 
Capitania de Pernambuco, estenderam-se as ordens aplicadas a esta 
última, portanto, os aldeamentos indígenas da Capitania também se 
tornaram vilas. Os dois primeiros aldeamentos a serem transformados 
em vilas foram a Missão de Guaraíras, transformada em Vila Nova de 
Arez e a Missão de Guajiru, então Vila Nova de Extremoz do Norte 
em 1760. Por questões administrativas, os outros três aldeamentos, 
Apodi, Mipibu e Igramació, tornaram-se vilas, Portalegre, São José 
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e Vila Flor, respectivamente, somente em 1761. Como estabelecido 
pela Direção, as vilas seriam administradas por diretores, teriam casa 
de Câmara e Cadeia, com vereadores e juízes e, com a expulsão dos 
jesuítas, o poder espiritual ficaria com padres seculares.

O estabelecimento das missões na América portuguesa tem 
seu início com a chegada dos Jesuítas, em 1549 e a história dessas 
missões está intrinsecamente ligada à história da atuação da Com-
panhia de Jesus nestas terras, uma vez que elas se iniciam com sua 
atuação, e vivenciam sua expansão durante o período que a Ordem 
atuou nesse território (POMPA, 2003). Em 1760, em decorrência da 
expulsão dos Jesuítas de todo o território da América portuguesa, a 
Missão de Guaraíras é elevada à Vila Nova de Arez, A partir daquele 
momento, os moradores de Arez deveriam adotar nomes portugue-
ses, viver em casas mononucleares e obedecer ao que ditava a Dire-
ção de Pernambuco.

Cabe salientar que, apesar da mudança da administração das an-
tigas missões religiosas transformadas em vilas para administradores 
laicos, em matéria temporal, e párocos no poder espiritual, as reclama-
ções sobre a permanência das práticas indígenas indicam que, mesmo 
participando da forma de viver ocidental estabelecida pela Coroa por-
tuguesa, estes ainda permaneciam com seus rituais e tradições. Tam-
bém permaneciam reconhecendo-se como um grupo social diferente 
dos demais moradores da vila, uma vez que mesmo no início do século 
XIX ainda eram considerados índios, categoria que não deveria mais 
existir segundo a legislação2. Além disso, alguns indígenas recorreram 
a estratégias próprias do Antigo Regime para se estabelecerem e bus-
carem melhores condições de vida na vila, solicitando cargos e mercês. 
Desta forma, destacamos algumas das múltiplas formas de agências 

2 No mapa populacional elaborado em 1806, ainda são apontados moradores índios nas 
vilas do Rio Grande do Norte. Cf. AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 9, Doc. 623. CARTA do 
[capitão-mor do Rio Grande do Norte], José Francisco de Paula Cavalcante de Albuquer-
que, ao príncipe regente [D. João] remetendo um mapa da população do Rio Grande do 
Norte e uma relação dos distritos que necessitam de novas companhias de ordenanças. 
31/12/1806. 
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indígenas encontradas na documentação sobre o período colonial e 
vamos trabalhar casos específicos adiante.

Indígenas vilados de Arez

As populações indígenas no Estado do Brasil ficaram conhe-
cidas pela resistência durante os intensos conflitos armados que 
ocorreram no período colonial. No caso do Rio Grande do Norte, a 
Guerra do Açu, um dos episódios da chamada Guerra dos Bárbaros 
(PUNTONI, 2002), fortaleceu a narrativa do desaparecimento dos 
indígenas, à medida que muitos deles sucumbiram aos confrontos 
com os europeus. No entanto, também fruto dos conflitos da Guerra 
do Açu, muitos indígenas foram aldeados e, posteriormente, integra-
ram as vilas de índios erigidas em meados do século XVIII.

Alguns desses indígenas se integraram à lógica colonial e che-
garam a fazer solicitações de mercês e ocupar cargos militares nas 
vilas, outros não se adaptaram e retornaram aos seus territórios so-
ciais e também há uma parcela dessa população que, apesar de viver 
nos aldeamentos e vilas, continuava com suas práticas ritualísticas e 
costumes. Nas próximas páginas abordaremos casos de indígenas vi-
lados em Arez que se integraram à lógica colonial e buscaram, direta 
ou indiretamente, expressar suas vontades e ambições. 

O primeiro caso a ser analisado é uma solicitação de um indí-
gena, morador da vila de Arez que intencionava ser sacerdote. An-
tônio Dias da Fonseca tinha 20 anos e já sabia ler e escrever quando 
Manoel Garcia Velho do Amaral, cônego na catedral de Olinda, visi-
tou as vilas da Capitania, o que fez o cônego acreditar que este pode-
ria se tornar um sacerdote e o fez levá-lo para Olinda.3

Apesar de não ter conseguido alcançar seu objetivo (LOPES, 
2005, p. 477), torna-se interessante observar os motivos que levaram 

3 OFÍCIO do padre Manoel Garcia Velho do Amaral ao [secretário de estado da Marinha 
e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o ensino da língua latina aos 
índios Antônio Dias da Fonseca da vila de Arês e Antônio Alves da Cunha da vila de Estre-
moz. 11/05/1768. AHU-PE, papéis avulsos, CX. 105, D. 8159. Anexo.
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Antônio a querer ser sacerdote. Ele relatou que após o cônego ter ofe-
recido a oportunidade, ele aceitou por não conhecer nenhum outro 
indígena da sua nação que tenha sido sacerdote, e que queria ser um 
“exemplo particular” da bondade de Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado, Secretário de Estado da Marinha e Ultramar e redator do 
Diretório Pombalino.4

Percebe-se que Antônio conhecia as determinações do Di-
retório pombalino, pois estava informado dos feitos de Mendonça 
Furtado para o “benefício dos índios”. Também sabia que, enquanto 
índio vilado, teria direitos que outros indígenas que não estivessem 
na mesma condição, estabelecidos em vilas e vivendo de acordo com 
as determinações régias, não teriam. Isto fica claro quando ele afir-
mou que estava “[...] informado da caridade, com que vossa excelên-
cia tem patrocinado a causa dos índios, sendo o principal motor das 
piíssimas ordens, com que Sua Majestade Fidelíssima os tem honra-
do e favorecido, para se acharem hoje em diferente estado do passado 
[...]”.5 Portanto, se agora se encontrava vilado e obedecendo as regras 
estabelecidas pela Coroa portuguesa, ele poderia reivindicar uma 
posição diferenciada.

A maneira com que Antônio reivindicava receber uma edu-
cação para fins eclesiásticos torna evidente a articulação deste com 
as palavras, pois ao ler sua solicitação e a carta do cônego, também 
anexa no mesmo documento emitido à Mendonça Furtado, pode-
-se perceber que se assemelham em várias características. Ele não 
somente tinha conhecimento de sua posição diferenciada, enquanto 
vassalo d’El Rei, portanto, alguém que poderia reivindicar uma edu-
cação diferenciada a fim de se tornar um eclesiástico, como também 
tinha o objetivo de se tornar um exemplo para que os demais povos 
do Brasil pudessem vislumbrar a mesma oportunidade.

Antônio Dias da Fonseca foi para Olinda em 1767 para come-
çar a aprender a língua latina, em companhia do cônego Manoel Gar-

4 OFÍCIO do padre Manoel Garcia Velho do Amaral... 11/05/1768. AHU-PE, papéis avulsos, 
CX. 105, D. 8159. Anexo.

5 idem.



Conhecer Arez: histórias, memórias e culturas | 31

cia Velho do Amaral e de outro indígena que tinha os mesmos obje-
tivos: Antônio Alves da Cunha, rapaz de 16 anos e morador da Vila 
de Estremoz (antiga missão de Guajiru). Embora este último fosse 
sobrinho do Capitão-mor dos índios de Vila Viçosa (CE), portanto, 
sua educação poderia ser facilitada para que ele viesse a servir de 
exemplo ou se tornasse uma chefia futuramente na comunidade em 
que vivia, afinal, o objetivo principal das escolas era educar os filhos 
destas pessoas de destaque na comunidade (DOMINGUES, 2000). 
Antônio Alves aparentava ter conhecimento deste fato, quando em 
sua carta ele relatou ser sobrinho do capitão, talvez com a intenção 
de agregar mais elementos para alcançar seu objetivo. No entanto, 
também não conseguiu tornar-se sacerdote. 

A intenção de impressionar o cônego é demonstrada quando 
Alves da Cunha relatou tê-lo recebido na entrada da vila com um 
romance laudatório em mãos, que infelizmente não conseguimos 
identificar na pesquisa. Manoel Garcia o convidou para juntar-se a 
Antônio Dias da Fonseca, começando assim a aprender latim com 
este em janeiro de 1767. Novamente na solicitação de Antônio Alves 
da Cunha podem ser percebidos os mesmos elementos que constam 
na de Dias da Fonseca. Os dois alegavam que “os índios muito devem 
à proteção” de Mendonça Furtado e que este tem feito muitos be-
nefícios aos índios6. Estas alegações se devem a “posição diferencia-
da” que os indígenas passaram a ter após a implantação do Diretório 
pombalino. 

Com a Lei de 6 de junho de 1755, os indígenas ganharam a 
“liberdade de suas pessoas, bens e comércio” e passaram a ser consi-
derados vassalos livres, embora que ainda em condição diferenciada 
dos demais vassalos da Coroa. Esta condição foi reafirmada no Dire-
tório, propiciando aos indígenas fazer reivindicações como vassalos 
e procurar posições garantidas por esta legislação ou desejadas, mas 
não ocupadas pelos indígenas.

6 OFÍCIO do padre Manoel Garcia Velho do Amaral ... 11/05/1768. AHU-PE, papéis avul-
sos, CX. 105, D. 8159. Anexos.
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No caso de Antônio Alves da Cunha haveria um maior incen-
tivo para sua educação quando levada em consideração outra deter-
minação do Diretório e que também integraria o texto da Direção, 
que seria a hierarquização social entre os indígenas (LOPES, 2005, p. 
476). Sendo este sobrinho de um principal, Dom Felipe de Souza de 
Castro, liderança pertencente à uma importante família da Capitania 
do Ceará (MAIA, 2012), seria mais aconselhado conseguir formar-
-se sacerdote, no entanto, este não conseguiu ser atendido. Ele ain-
da relatou que desejava “fazer-se distinto, e recuperar o crédito, que 
até o presente tem perdido os seus nacionais”. Portanto, este desejava 
uma distinção social e reivindicava uma posição que poderia ser ce-
dida aos seus iguais, mais que não havia sido dada a nenhum que ele 
conhecesse. Gabriel Santos escreveu que o fato de os indígenas não 
terem conseguido se tornar eclesiásticos também se deve ao Bispo 
Dom Francisco Xavier Aranha, que teria dificultado a ordenação dos 
dois (SANTOS, 2013).

Em ambas as solicitações, os suplicantes reivindicavam a edu-
cação para tornarem-se eclesiásticos e utilizavam de uma retórica 
eloquente para atingirem seu objetivo. Torna-se claro que os supli-
cantes possuíam conhecimento sobre as ações de Mendonça Furtado 
e sabiam que este, junto com seu irmão (Conde de Oeiras), havia 
reformulado a legislação indígena dando-lhes a posição de vassalo e 
a oportunidade de se posicionarem frente à Mendonça Furtado.

Estas solicitações foram feitas pelos próprios indígenas, mas há 
outros meios de um pesquisador perceber a presença e ação indíge-
na, mesmo que estas não estejam explícitas.

A consulta do Conselho Ultramarino ao príncipe regente Dom 
João sobre diversas queixas contra o então capitão-mor e governador 
da Capitania do Rio Grande do Norte, Lopo Joaquim de Almeida 
Henriques, de 1806, é um exemplo deste tipo de documento que não 
trata diretamente dos indígenas, mas que nos mostra uma ação des-
tes que se torna relevante para a solução de um conflito existente. À 
época da consulta, já existiam no Conselho Ultramarino duas quei-
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xas contra o capitão, a de Anacleto Alvares da Silva, diretor dos ín-
dios de Vila Flor (antiga Igramació), e uma viúva que tem por nome 
Rosa Maria da Silva moradora de São Jose (Mipibu)7. 

Na queixa de Anacleto da Silva, ele relata que o governador re-
meteu uma ordem a ele para que os índios naturais8 da Vila de Arez 
que se encontravam em Vila Flor retornassem à vila de sua natura-
lidade. O então diretor explicou ao capitão-mor, por meio de uma 
representação, que não poderiam os indígenas retornar à Vila de 
Arez porque estes estavam casados com índias naturais de Vila Flor 
e estas não iriam querer ficar longe de seus cônjuges. Este se mos-
tra respaldado pela moral cristã da época e pelo Diretório que ainda 
continuavam vigorando na Capitania, tendo em vista que estes eram 
casados em Igreja. O motivo para remoção destes indígenas que es-
tavam em Vila Flor, segundo Anacleto, seria o lucro que o diretor da 
Vila de Arez, tenente João Lins, teria se os indígenas retornassem e 
trabalhassem nesta vila. Aqui percebemos que o problema em torno 
da mão de obra indígena continuou presente no cotidiano colonial. 

Neste caso, com a alegação do diretor da necessidade de per-
manência dos indígenas na vila usando como justificativa que as suas 
esposas não os deixariam partir, pode-se perceber a importância do 
indígena, seja como representação de um argumento erguido pelo 
diretor, seja pela resistência às determinações do capitão-mor. Este 
pedido que as indígenas de Vila Flor fazem é respaldado pelo Diretó-
rio, como afirma o diretor Anacleto, e permite que se cogite o conhe-
cimento das determinações reais e sua utilização por parte destas.

Apesar de não terem feito um pedido formal como os indí-
genas que queriam ser eclesiásticos, elas deixaram registrados seus 
desejos na fala do diretor da vila de índios. Diante disto, torna-se 
interessante perceber os interesses destes agentes que se mostram in-

7 CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. João sobre diversas queixas 
apresentadas contra o capitão-mor do Rio Grande do Norte, Lopo Joaquim de Almeida 
Henriques. 03/09/1806. AHU-RN, Cx. 9, D. 584.

8 A palavra natural é utilizada no documento para designar o local de nascimento destes 
indígenas.
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terlocutores dos indígenas. No caso de Anacleto pode-se pensar que 
este considerou o pedido dos indígenas como uma forma de perma-
necer com o rendimento que eles proporcionavam, ou como uma 
forma de evitar um possível conflito na vila, por uma reação negativa 
à separação destes casais. De qualquer forma deve se considerar que 
a reivindicação destes indígenas foi expressa na queixa do diretor.

Além destes casos, também encontramos na documentação 
referente à Vila de Arez, registros de oficiais indígenas moradores 
de Arez, como o Sargento-mor das Ordenanças Baltasar de Matos, o 
Capitão-mor reformado Baltasar da Silva, o Capitão reformado Al-
berto de Matos e o Capitão e Vereador André da Silva. Todos eles 
depuseram contra o Diretor da Vila de Arez, Domingos Jacques da 
Costa, que teria desrespeitado a atuação do Capitão-mor dos Índios 
(LOPES, 2005). Portanto, percebe-se a frequente atuação das popu-
lações indígenas em conflitos entre as autoridades coloniais ligadas 
à administração das vilas. Outro ponto interessante de se observar é 
a atuação de um desses indígenas, André da Silva, como Vereador. 
Apesar de estimulada nas leis de 1755 mencionadas acima, encon-
tramos poucos indígenas atuando nesta posição na Capitania do Rio 
Grande do Norte.

Considerações finais

Arez, assim como diversas outras localidades do Brasil, se ori-
ginou de um aldeamento indígena e, durante o século XVIII, passou 
pelo processo de urbanização promovido pelo Marquês de Pombal 
através do Diretório pombalino e sua congênere para as Capitanias 
do Estado do Brasil, a Direção de Pernambuco. Durante este proces-
so, os indígenas vilados deveriam passar a ser considerados súditos 
do rei, a adotar nomes portugueses e a não falar suas línguas nativas. 
Estes elementos fizeram com que os indígenas “desaparecessem” da 
documentação, uma vez que os etnônimos não seriam mais registra-
dos na documentação.
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No entanto, podemos perceber a participação e atuação de in-
dígenas em diversos aspectos do convívio e administração das vilas. 
Procuramos evidenciar não somente a existência destes indígenas, 
mas também sua interação com outros atores sociais e a busca por 
seus direitos enquanto vassalos do rei, além da solicitação de mercês 
que poderiam ser concedidas a eles, enquanto indígenas que integra-
vam a sociedade colonial.

Perceber a atuação dos indígenas na sociedade colonial poti-
guar é de suma importância, uma vez que pesquisas sobre sua pre-
sença, deveras negligenciada pela historiografia tida como “tradicio-
nal”, tem apontado que eles expressavam seus anseios e, por vezes, 
eles eram ouvidos pelas autoridades coloniais. A legislação indige-
nista, que possibilitava ao indígena reivindicar posições ocupadas 
pelos demais integrantes da sociedade e oferecia os mecanismos ne-
cessários para estas reivindicações, permitiu que estes, apesar de uma 
posição social diferenciada dos demais vassalos d’El Rei, vislumbras-
sem chegar a posições “que nenhum outro de sua nação” chegou, ou 
serem atendidos quando solicitassem permanecer em determinada 
localidade. 

Apesar destas pesquisas estarem sendo desenvolvidas, ainda 
ressaltamos a necessidade de trabalhos de fôlego sobre a temática 
indígena no Rio Grande do Norte e, sobretudo, em localidades que 
eram centros de habitação de populações indígenas, como a Vila 
Nova de Arez, uma das cinco vilas de índios erigidas em meados do 
século XVIII.
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Introdução

A busca pela preservação da cultura e da memória local tem 
sido empreendida por diferentes grupos sociais contem-

porâneos que, com esse fim, vêm se empenhando em recuperar sua 
história e seu passado. Em conformidade com essa tendência, o pre-
sente capítulo apresenta uma análise, ainda inicial, de um processo 
inquisitorial instituído em Arez, Rio Grande do Norte, em maio de 
1763, e que se ocupa da denúncia de “crime de solicitação” (solicitatio 
ad turpia): tipo de delito cometido por eclesiásticos que assediavam 
sexualmente seus penitentes, principalmente mulheres, durante o ato 
da confissão. As tais “solicitações” teriam acontecido durante a Qua-
resma de 1761, no confessionário da igreja matriz de São João Bap-
tista, tendo como autor o padre Ventura de Albuquerque, acusado de 
“pôr as mãos nos peitos das mulheres”, que com ele se confessavam, e 
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A Inquisição em Arez: mulheres 
indígenas e outros personagens na 

história da cidade
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de prometer-lhes dinheiro e outros presentes com o objetivo de obter 
satisfação sexual. 

Esta documentação nos permite, de forma privilegiada, entre-
ver algumas das dinâmicas sociais dessa espacialidade nos seus pri-
meiros anos de existência enquanto núcleo urbano. Foi por meio da 
descoberta deste processo que constatamos, para a nossa surpresa, 
que uma representação do Tribunal do Santo Ofício atuou em Arez 
para tratar desse delito que – apesar de frequente em denúncias – era 
considerado gravíssimo pela Inquisição. 

Como é característico das fontes inquisitoriais, o processo 
oferece diversos relatos sobre pessoas que viviam na Vila ou que por 
ela circulavam; como é o caso das testemunhas naturais ou moradoras 
da “Beyrada das Gurayras”, do “lugar do Piau”, de Goianinha, da 
“Cidade da Parahiba” (atual João Pessoa), entre outros. Além disso, 
e principalmente, essa documentação nos apresenta os protagonistas 
dos autos: o denunciado, as suas supostas vítimas, as testemunhas, 
como também os religiosos que atuaram nas diligências de cada etapa. 

Ao analisar cada parte dessa extensa massa documental de mais 
de 160 páginas, vamos nos aproximando do seu contexto de elabora-
ção para buscar apreender melhor o temor dessa população arezen-
se diante da chegada dos representantes do Santo Ofício. Sobre isso, 
ressaltamos que o Tribunal da Inquisição era um tipo de justiça pro-
fundamente temida, em especial, por algumas de suas características 
que a diferenciavam das demais formas de justiça da época. Aquilo 
que tornava esse Tribunal tão temido não eram somente as suas pe-
nas, visto que as torturas e a morte pela fogueira, por exemplo, eram 
punições aplicadas também por outras justiças do mesmo período. 
O pavor da Inquisição estaria associado, portanto, às próprias práti-
cas processuais do Tribunal, a seus métodos de atuação na condução 
dos processos, visto que nesses as pessoas denunciadas eram enre-
dadas nas malhas do segredo – sem que soubessem quais denúncias 
haviam sofrido, quem as denunciou ou quem testemunhou contra 
elas  – mantido nos autos com o objetivo sistemático de confirmar as 
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denúncias, as suspeitas e a culpabilidade dos acusados, quase inexis-
tindo as chances de absolvição (LIMA, 1999).

Assim, somos convidados a conhecer as onze mulheres “soli-
citadas” e arroladas no processo; sendo no total dez indígenas e uma 
parda. Para além do crime investigado no processo, as histórias des-
sas mulheres sinalizam para nós, na atualidade, outro aspecto da his-
tória da cidade: a contradição entre a maciça presença de indígenas 
vivendo no Termo da Vila de Arez naquela ocasião e o apagamento 
histórico dessa ascendência, relembrando aos arezenses contempo-
râneos dos seus mais antigos, numerosos e esquecidos ancestrais. 

Mesmo que brevemente, o capítulo também aponta para o en-
trecruzamento entre a história local – da antiga Missão de São João 
Batista de Guaraíras e da recém-instalada Vila Nova de Arez – e a 
história global. As relações entre Arez, a Capitania do Rio do Grande, 
o Bispado de Pernambuco, a cidade do Recife e de Lisboa, apare-
cem em diversos aspectos, bem como muitas das ações da chamada 
política pombalina, que expandiram o poder metropolitano para as 
regiões periféricas de poder e trouxeram mais fortemente para essas 
paragens a presença da administração colonial.

O processo e os primeiros anos da história da cidade

Quando ocorreu a denúncia que daria início ao processo exa-
minado neste capítulo, maio de 1763, Arez havia sido “fundada” há 
apenas três anos, como fruto da política governamental lusitana que 
transformara em vilas as antigas Missões de Índios de Guaraíras (Arez), 
Guajiru (Estremoz), Igramació (Vila Flor), Mipibu (São José) e Apodi 
(Portalegre). Dessa forma, a então Vila Nova de Arez tinha pouco me-
nos de um ano quando teriam ocorrido os delitos apurados no pro-
cesso e denunciados como acontecidos durante a Quaresma de 1761. 

Em conformidade com os objetivos deste livro, buscamos aqui 
produzir e divulgar conhecimento histórico sobre Arez para um pú-
blico mais amplo – não necessariamente acadêmico – e, por isso, 
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não discutiremos questões teórico-metodológicas específicas sobre o 
exame da fonte inquisitorial. De outra forma, tentaremos apresentar 
como esse documento nos permite compreender uma parte impor-
tante das dinâmicas sociais, que permeavam o dia a dia da cidade 
nessa época, relacionando-as em suas particularidades com a própria 
história da colonização do Brasil.

De acordo com os documentos analisados, esse processo 
tramitou entre os anos de 1763 e 1768; constituindo-se, portanto, 
numa das fontes históricas mais antigas sobre a história da cidade, já 
que abarcam sete de seus primeiros anos3 de existência como ajun-
tamento urbano, após o desmantelamento da Missão de Guaraíras e 
a instalação da Vila. Com base nisso, destacamos que a questão a ser 
trabalhada neste capítulo é tentar descobrir, pelo menos em parte, 
o que um processo inquisitorial transcorrido entre Arez, Recife e 
Lisboa, em meados do século XVIII, nos conta sobre a história dessa 
cidade. 

“Os índios”: nossos mais numerosos (e esquecidos) an-
cestrais

Apesar de grande parte das populações dos atuais estados do 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas relacionar o 
período da colonização europeia dessas terras à presença dos portu-
gueses4, o processo analisado para a composição deste texto chama 
a atenção especialmente para outro grande grupamento étnico que, 
majoritariamente, ajudou a formar essas populações e acabou sendo 
esquecido: os indígenas. A crença de que os povos nativos do litoral 
norte-rio-grandense haviam desaparecido com o tempo, seja pela 
extinção decorrente da violência do processo colonizador seja pela 

3 Desde a ocorrência dos pressupostos crimes do padre Ventura de Albuquerque, apontados 
no processo como sucedidos em 1761, até o último ano de tramitação referido neste docu-
mento e indicado como 1768.

4 Mas também a presença dos holandeses, dos africanos e até mesmo dos franceses que 
estabeleceram por aqui trocas comerciais a partir do século XVI.
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migração para outras regiões, ainda resiste fortemente no imaginário 
da sociedade local.5 De forma semelhante, em outras partes do Brasil, 
muitas pessoas desconhecem que a sua municipalidade teve origem 
com as populações indígenas. Em outros casos, os indivíduos até têm 
essa informação, todavia, esse “conhecimento” não vai além da per-
cepção de que naquela localidade existiu um aldeamento ou missão, 
persistindo o entendimento de que aqueles indígenas deixaram de 
existir em algum momento do passado.

Em sua tese de doutorado – referência para os estudos sobre as 
Vilas de Índios no Rio Grande do Norte – Fátima Lopes identificou 
que, quando as Missões “foram elevadas obrigatoriamente à catego-
ria de Vilas”, a partir de 1759, a população de indígenas aldeados na 
Capitania variava entre “900 a 1500 habitantes [em] cada uma”. Essa 
população era constituída em sua maior parte por “índios Potigua-
ra”6, embora nela também existissem outros indivíduos das diversas 
etnias Tarairiu e Gê (LOPES, 2005, p. 431). 

No mesmo trabalho, com fontes do Instituto Histórico e Geo-
gráfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), a pesquisadora identi-
ficou que na contagem da população de Arez, efetuada em 1811, a 
cidade contabilizava um total de 781 moradores classificados como 
“índios domésticos”, 470 “brancos”, 620 “pretos” – entre escravizados 
e livres – e 596 “pardos” (LOPES, 2005, p. 442-444). Assim, conside-
rando-se que a classificação “pardo” não foi especificada nessa docu-

5 Sobre essa questão, sugerimos conferir o capítulo produzido por Ristephany Kelly da Silva 
Leite, Histórias de aparecimento: os indígenas da Vila de Arez, apresentado nesta mesma 
obra.

6 Ao longo deste capítulo, aparecem em algumas passagens a utilização dos termos “índios/
índia/índias”, ao invés do termo “indígena(s)” para fazer referência, principalmente, às 
mulheres indígenas citadas no processo estudado. Sabemos que, na atualidade, a utilização 
do termo “indígena” consiste no mais adequado para fazer referência aos povos originá-
rios do Brasil, visto que o vocábulo “índio” encerra, em dados contextos, uma conotação 
pejorativa e redutora da diversidade étnica e cultural dos povos nativos, diferentemente do 
termo “indígena” que exprime a ideia de povos “naturais de um dado lugar”. Partindo deste 
ponto de vista, explicamos que nos casos em que empregamos os termos “índios/índia/ín-
dias” o fazemos para reproduzir literalmente a escrita do processo estudado ou para tentar 
retomar, dentro do possível, por meio da linguagem inquisitorial, uma conotação próxima 
do termo em seu contexto de enunciação.
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mentação e que essa poderia fazer referência aos descendentes tanto 
de indígenas quanto de negros, ou de ambos, depreende-se que, em 
1811, a maior parte da população arezense era, muito possivelmente, 
composta por indígenas e por seus descendentes diretos.

O apagamento dessas origens indígenas, contudo, não se deu 
por acaso pelo correr dos anos. O próprio contexto de instalação da 
Vila de Arez também faz parte do processo histórico de encobrimen-
to desses povos ancestrais como exemplo dessas políticas de inte-
gração dos “naturais da terra” à sociedade colonial que incentivou a 
miscigenação como política “civilizatória”. Com o passar do tempo, 
muitos dos descendentes dos indígenas – doravante cada vez mais 
mestiços – foram deixando de ser identificados como “índios”, pas-
sando a ser mais comumente denominados como caboclos ou pardos. 
Apesar do objetivo deste texto não ser trabalhar, especificamente, a 
política de apagamento das marcas dos povos indígenas na cidade, 
a análise atenta desse processo e a interpretação de suas entrelinhas 
nos permitem identificar parte do processo de transformação do lon-
gínquo aldeamento potiguara na Arez de hoje em dia, que não reco-
nhece mais a sua ancestralidade indígena. 

A Inquisição em Arez

O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição foi estabelecido em 
Portugal no ano de 1536, época em que governava o rei D. João III, 
com o objetivo de combater aquilo que era considerado heresia, blas-
fêmia, bruxaria e costumes desviantes. Apesar da Inquisição nunca 
ter implementado oficialmente um Tribunal na América Portuguesa, 
sua presença se fez sentir por meio de três visitações7, pela colabora-
ção das visitas episcopais e pela atuação de uma ampla rede de agen-
tes inquisitoriais na região. 

7 Oficialmente, a primeira na Capitania da Bahia, ainda durante o século XVI; a segunda na 
Capitania de Pernambuco, no século XVII; e a terceira no estado do Maranhão e Grão-Pa-
rá, no século XVIII.
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No Brasil, as ações da Inquisição estavam diretamente subordi-
nadas ao Tribunal do Santo Ofício de Lisboa. Nos casos considerados 
de maior gravidade, os réus foram enviados para serem julgados na 
capital lusitana e, de acordo com a pena aplicada, poderiam perma-
necer por lá pelo resto da vida. Entre outras questões, esse Tribunal 
investigava a falta de ortodoxia na prática da fé católica e os “crimes 
morais”, como bigamia, sodomia, feitiçaria, idolatria, solicitações por 
parte de padres, entre outros. Neste sentido, o processo inquisitorial 
que teve origem em Arez trata de um desses crimes: o denominado 
crime de solicitação.

Em Arez, a Inquisição se fez presente, em especial, por inter-
médio das visitas pastorais do cônego Manoel Garcia Velho do Ama-
ral, visitador do Bispado de Pernambuco para os sertões do Norte. 
Entre os relatos do processo, destaca-se a indicação de que nos dias 
3 e 4 de janeiro de 1764, foram trazidas à presença do visitador, “no 
coro da igreja da matriz de São João Baptista”, as onze mulheres, tes-
temunhas do caso, para confirmarem seus relatos apresentados na 
primeira fase de coleta dos testemunhos.

O processo inquisitorial

A principal fonte histórica, a partir da qual se produziu este 
capítulo, é constituída por um processo inquisitorial que se encontra 
custodiado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT)8, em 
Lisboa, Portugal. Diferentemente de muitos processos levados adian-
te pela Inquisição no Brasil, em que os denunciados eram cristãos 
novos acusados de judaizantes9, neste caso, o denunciado era um re-

8 Agradecemos imensamente ao historiador José Claudivan Mendes pela generosidade em 
disponibilizar para este projeto seus valiosos conhecimentos de paleografia para realizar as 
copiosas e prolongadas transcrições do processo aqui estudado. 

9 Nesse contexto, era denominado “judaizante” todo aquele que era convertido do judaísmo 
para o cristianismo – quase sempre por imposição – e que, secretamente, em família ou 
individualmente, resistia a abandonar os preceitos de sua antiga religião. 
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ligioso, padre secular10, acusado de cometer o chamado “crime de 
solicitação” (solicitatio ad turpia); isto é, quando os próprios sacerdo-
tes assediavam sexualmente os penitentes durante o ato da confissão 
(FERREIRA, 2013, p. 132). 

Entre os dias 13 e 14 de maio de 1763, por ocasião da visita pas-
toral anual do visitador Manoel Garcia Velho do Amaral às chama-
das “freguesias dos Sertões do Norte da parte debaixo”, quando ainda 
se encontrava em Vila Flor, recebeu o referido visitador a denúncia 
acerca de um religioso acusado de praticar Solicitação em confessio-
nário, enquanto atuara na Vila de Arez, durante a Quaresma do ano 
de 1761. Essas tais visitas tinham por fim atentar para a conduta dos 
fiéis, ouvir as denúncias de possíveis desvios e punir desregramentos 
nas práticas cotidianas na vivência da fé católica naquelas regiões.

Denunciaram o delito, o então vigário da Freguesia da Vila de 
Arez, Pantaleão da Costa de Araújo, e o padre coadjutor (assistente) 
da mesma Freguesia, João Ferreira da Costa. O alvo da denúncia era 
o padre Ventura de Albuquerque, natural da Vila de Castendo, do 
bispado de Viseu, em Portugal (SILVA FILHO, 2018, p. 111); identifi-
cado no processo como morador do “Sertão do Assú”. Na ocasião em 
que teriam acontecido os ditos crimes de solicitação, esses teriam se 
dado no confessionário da igreja matriz de São João Baptista de Arez, 
quando o referido padre substituía, temporariamente, o vigário desta 
Freguesia e seu coadjutor. Naquela conjuntura, o denunciado fazia 
às vezes de pároco na dita “Freguesia de São João de Arez”, enquanto 
os outros dois religiosos haviam se ausentado para ir a Pernambuco.

O processo inquisitorial informa que na “fase de ratificação 
dos juramentos das testemunhas”, para a seguinte formalização do 
processo – quando, em janeiro de 1764, o visitador Manoel Garcia 
Velho do Amaral achava-se na Vila de Arez – o padre Ventura de Al-
buquerque já se encontrava preso na “cadeia dos Santos Reys do Rio 

10 Os padres do clero secular são aqueles cuja missão principal é servir à paróquia no aten-
dimento aos fiéis, diferindo-se do clero regular que segue uma determinada regra de vida 
em uma ordem religiosa.
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Grande” ou “Fortaleza dos Santos Reis do Rio Grande”, sob a ordem 
do Santo Ofício. À prisão do padre, seguia-se também a ordem para 
desse local ser remetido para a cadeia da Vila do Recife, junto com a 
remessa dos autos para o Tribunal do Santo Ofício de Lisboa, onde 
deveria ser averiguada a culpa e o castigo do referido religioso.

Figura 01. Processo do padre Ventura de Albuquerque. Documento cedido pelo 
ANTT. Cota: Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 5670, fl. 4. Disponível 

em: http://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2305703. Acesso em: 10 mar. 2022.
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Ao longo do século XVIII, na América Portuguesa, foram mui-
tos os casos de membros do clero acusados de um amplo leque de 
faltas morais. Dentre essas, destacavam-se o concubinato, o aman-
cebamento e a geração de filhos com mulheres solteiras, casadas, 
escravizadas, negras e indígenas. Nesse rol de transgressões morais, 
a denominada “solicitação do penitente para atos torpes”, feita pelo 
próprio sacerdote durante o ato da confissão, constituía um dos cri-
mes direcionados para a alçada do Santo Ofício português (LIMA, 
1986/1987, p. 17). Segundo Elisangela Ferreira,

O delito era considerado uma subversão grave do sacramen-
to da Penitência e da própria condição clerical, combatido 
pela Igreja por meio do Santo Ofício. Utilizando a confissão 
como veículo de sedução e satisfação dos desejos sexuais, 
esses religiosos transformavam-se de condutores da fé e da 
salvação em agentes do pecado, e o confessionário, espaço 
destinado ao perdão divino, convertia-se em templo da luxú-
ria. (FERREIRA, 2013, p. 132). 

Estudiosos da Inquisição compreendem o crime de solicitação 
como comparável na atualidade ao crime de assédio sexual, uma vez 
que os padres solicitantes se utilizavam da privacidade do espaço, da 
escuta da confissão e da autoridade sacerdotal para tentar seduzir, 
apalpar e consumar relações sexuais, principalmente com mulheres, 
não importando se essas fossem solteiras, casadas ou viúvas. Traba-
lhos que analisaram outros processos de solicitação na América Por-
tuguesa enfatizam que, no contexto em questão, muitos confessores 
percebiam “as mulheres, antes de tudo, como objeto sexual” (VAIN-
FAS, 2021, p. 96). 

Dessa forma, a gravidade do crime residia, entre outros aspec-
tos, na representação de um desrespeito aos sacramentos da Igreja e 
na profanação da sacralidade da confissão (CASTELNAU-L’ESTOI-
LE, 2020, p. 39). Sobre tal problema, a historiadora Lana Lage – que 
identificou “425 padres denunciados por solicitação no Brasil entre 
1610 e 1810” (LIMA, 2019, p. 238) – sublinha que a Inquisição mui-
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to se preocupava com esse tipo de delito porque a cultura católica 
de confessar, com sinceridade, os pecados ao pároco constituía um 
eficiente mecanismo de controle da vida dos fiéis. Já a atitude dos 
padres solicitantes, de utilizar a confissão auricular como momento 
privilegiado para a satisfação de desejos sexuais, além de compro-
meter essa forma de controle da população, manchava a imagem da 
Igreja, comprometia sua autoridade e demandava do Santo Ofício a 
contrastante tarefa de buscar resguardá-la e, ao mesmo tempo, punir 
os padres denunciados (LIMA, 1990, p. 77).  

Nos primeiros anos da criação da Vila de Arez, assim como 
era comum naquela segunda metade do século XVIII, o período 
da Quaresma e a proximidade da Semana Santa eram especialmen-
te dedicados a uma série de práticas religiosas costumeiras para a 
época; destacando-se entre essas o rito romano que determinava a 
obrigatoriedade da confissão anual. Dessa maneira, vale relembrar 
que na Quaresma de 1761 havia menos de um ano que o aldeamento 
de Guaraíras havia sido elevado à categoria de vila; logo, essa popula-
ção em torno dos ritos católicos na ocasião era, predominantemente, 
indígena. Sobre essa mesma população havia uma crença, já bastan-
te disseminada, de que os chamados “índios” eram “incivilizáveis”, 
inconstantes e que na condição de cristãos eram permanentemente 
vistos como “neófitos”, como fiéis que precisavam ser vigiados na fé 
e nos costumes; apesar do longo processo de cristianização pelo qual 
passavam, uma vez que a Missão de Guaraíras havia sido instituída 
pelos jesuítas desde 1681 (LOPES, 2005, p. 487; p. 178).

Nesse cenário de suspeitas e patrulhamento aparecem as onze 
mulheres de Arez nas fontes pesquisadas; à primeira vista, vítimas 
do padre Ventura de Albuquerque como solicitadas durante o rito 
da confissão anual. Entretanto, apesar da denúncia recair sobre o pa-
dre acusado como solicitante, a apuração inquisitorial das culpas “em 
matéria de solicitação” produzia, paralelamente, “uma verdadeira de-
vassa, e não somente sobre a vida do religioso acusado, mas, particu-
larmente, sobre o comportamento das mulheres que o denunciavam” 
(FERREIRA, 2013, p. 134).
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As “solicitadas” - Antônia, Apolônia, Domingas, Fran-
cisca, Gracia, Laureana, Maria, Nazária, Pulcheria, 
Quitéria e Rosa Maria: mulheres de Arez, testemunhas 
da Inquisição

Em suas entrelinhas, o texto inquisitorial informa que as dez 
mulheres “índias” e uma “parda” denunciaram o padre Ventura de 
Albuquerque em meio a um contexto social marcado pela vigilância, 
sobretudo em torno das práticas e costumes dessa população are-
zense, de ampla ascendência indígena. O objetivo de eliminar seus 
antigos costumes e de impor a moral cristã, ainda não partilhada 
plenamente por aquela sociedade, estava relacionado com a diversi-
dade de práticas que, constantemente, violava essa mesma moral. Na 
espacialidade arezense, assim como em outras paragens da América 
lusitana, não somente os indígenas utilizavam estratégias para esca-
par a esse controle; os próprios cristãos do Velho Mundo encontra-
vam nessas áreas periféricas as brechas para escapar a essa patrulha. 
São exemplos disso as muitas denúncias de concubinato, filhos fora 
do casamento, amasiamentos, inclusive para os religiosos, frequente-
mente acusados, entre outras faltas, de viver com mulher e filhos “de 
portas adentro”.

Desta maneira, chama a atenção que, apesar de todas as mulhe-
res testemunharem que o padre Ventura as “solicitara” durante o sa-
cramento da confissão, em 1761, a queixa somente fora apresentada 
dois anos depois, em confissões posteriores, pela “índia Quitéria” ao 
reverendo Pantaleão da Costa de Araújo – vigário da Vila de Arez – e 
pela “parda Rosa Maria” ao coadjutor, João Ferreira da Costa. Além 
disso, num primeiro momento, as mulheres indicaram não saber, na 
ocasião, que era seu dever denunciar o tal delito. Logo após, destaca o 
texto inquisitorial que os referidos padres preveniram essas mulheres 
sobre esse dever cristão-moral, expondo-lhes que tinham a obriga-
ção de denunciar o padre solicitante, sob a pena que incorriam se o 
não fizessem dentro de trinta dias. Em todos os depoimentos, as onze 
mulheres informaram não ter ciência de que tinham a obrigação de 
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denunciar o dito padre, como também alegaram desconhecer a pena 
em que incorriam por não terem feito a denúncia. 

Se sabiam ou não da obrigatoriedade de denunciar o crime 
de solicitação que afirmaram ter sofrido, o texto inquisitorial deixa 
bastante claro o tom de intimidação dos confessores para com essas 
mulheres ao cobrarem-lhes a obrigação de constituírem a denún-
cia, mesmo quando o padre acusado já não mais atuava na cidade. 
Neste sentido, vale ressaltar que as fontes históricas dialógicas, isto 
é, aquelas que “circunscrevem dentro de si vozes sociais diversas” 
(BARROS, 2012, p. 10) não são documentos neutros, não retratam as 
circunstâncias da forma tais quais aconteceram – assim como as de-
mais fontes – e devem ser analisadas como produtos de uma relação 
de forças, claramente desequilibrada. Neste caso, o processo estuda-
do manifesta que entre as mulheres arroladas como testemunhas e 
seus inquiridores ocorre uma interação sutil de intimidação, amea-
ças e temores, como indica o relato de Domingas dos Reis. Segunda 
mulher a testemunhar diante do visitador, Domingas foi identificada 
como “índia casada”, moradora de Arez, que dizia viver de seu traba-
lho (fiando e plantando suas lavouras em companhia de seu marido), 
de idade de quarenta anos, “mais ou menos”. Conforme seu relato, na 
Quaresma de 1761:

[...] indo ela confessasse com ele [o padre Ventura de Albu-
querque], logo no princípio da confissão meteu o dito padre 
a mão por detrás do confessionário que não tinha taboa e 
entrou a pegar lhe nos peitos e ao mesmo tempo oferecen-
do lhe dinheiro, que o fosse buscar ao meio dia ou a noite e 
ela logo que viu isto agastou-se [irritou-se] dizendo: oy [oie/
olhe] senhor padre Ventura você é padre e hua [uma] pessoa 
vem confessasse, e você fala nestas cousas? Ele então ouvin-
do isto não falou mais e só disse: Você é mulher bonita e se 
agasta? Ella disse: Eu não sou bonita, sou velha e casada. Ele 
disse: Seu marido não há de saber. E ela disse: Há de saber 
Padre. Ele então perguntou onde estava seu marido e se ti-
nha filhas. Ela disse: Que tinha filhas casadas e solteiras, e 
que seu marido estava no sertão. E ele então tornou a dizer 
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que fosse ao meio dia ou a noite buscar dinheiro para comer 
mais suas filhas, e que ela quando saiu da igreja foi logo dizer 
a sua filha e a sua nora, e a mulher de seu cunhado que não 
viessem confessasse com o Padre Ventura porque quando 
ela se foi confessar com ele logo lhe pegou no peito e que 
sua filha chamasse Apolônia e sua nora Maria Tavares, e sua 
cunhada, Gracia de Souza e que a estas é que ela disse que 
não se confessassem com o Padre Ventura, que esperassem 
o Padre Vigário ou o Padre Coadjutor para se confessarem, e 
que elas assim o fizeram. Porque não se confessaram, se não 
quando vieram o Padre Vigário e o Padre Coadjutor, e mais 
não disse11. 

Apolônia, Maria Tavares e Gracia também aparecem, mais 
adiante, no texto do processo na condição de “solicitadas” e testemu-
nhas na denúncia contra o mesmo padre:

Maria Tavares, índia casada, moradora nesta vila de Arez 
que vive do trabalho de suas mãos de idade de vinte e quatro 
anos, pouco mais ou menos, segundo o que parece por ela 
não saber com certeza a sua idade [...] 
E sendo perguntada se sua sogra Domingas dos Reis, depois 
de se ter confessado com o Padre Ventura de Albuquerque 
na quaresma de mil setecentos sessenta e um quando ele es-
tava nesta vila e freguesia fazendo as vezes do padre vigário 
e do padre coadjutor que se achavam então em Pernambuco 
lhe disse que o Padre Ventura lhe tinha feito o dito, alguma 
coisa na confissão. Disse que sua sogra Domingas dos Reis, 
depois de se confessar com o Padre Ventura lhe disse que 
o dito padre na confissão lhe tinha pegado nos peitos e lhe 
tinha oferecido dinheiro dizendo lhe que depois da confis-
são o fosse buscar ou ao meio dia ou a noite, e que por isto 

11  Todas as citações de partes do processo tratado neste texto foram retiradas da documen-
tação identificada como Processo do padre Ventura de Albuquerque. Documento cedido 
pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Cota: Tribunal do Santo Ofício, Inquisição 
de Lisboa, proc. 5670 [PT-TT-TSO-IL-028-05670]. Explicamos que as citações foram 
adaptadas para a ortografia atual pelo transcritor, com possíveis adaptações de acepção 
em alguns casos. As intervenções feitas pelo transcritor ou pelos autores aparecem entre 
colchetes. Para verificação do manuscrito original Cf. Disponível em: http://digitarq.ar-
quivos.pt/viewer?id=2305703. Acesso em: 20 mar. 2022.
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disse a ela testemunha que não se fosse confessar com ele. 
Porém como a dita sua sogra despois da confissão foi para a 
Capuaba [cabana] e ela não sabia quando sua sogra lhe disse. 
Já ela testemunha se tinha confessado com o Padre Ventura 
e disse que ele quando ela testemunha se confessou, não lhe 
pegou nos peitos. Porém que lhe perguntou se tinha marido 
e se tinha filhos e que ela lhe disse que tinha só uma criança 
e que tinha marido, que tinha ido para cima para o sertão e 
que o Padre então lhe disse que despois de jantar fosse ao seu 
cubículo [quarto] buscar dinheiro e que ela então lhe dissera: 
Oy [oie/olhe] Padre você é padre, como eu hei de ir falar com 
você no cubículo e eu sou vermelha [“índia”], como hei de 
ir falar com você no cubículo. E então ele disse: Vai, vai que 
eu espero. E que ela testemunha foi-se embora para sua casa 
e não foi lá. E disse mais que sabia que o dito Padre Ventura 
na confissão tinha pegado nos peitos de muitas mulheres. E 
perguntada quem eram as mulheres a quem o padre tinha 
pegado nos peitos disse que eram sua irmã Antônia Tavares, 
solteira e sua cunhada Quitéria de Souza, mulher de Manoel 
Tavares e a sua cunhada Nazária mulher de Jeronimo Bote-
lho, e Lauriana filha de Pedro Lopez de Athayde e casada com 
Mathias Pereira, filho de outro Mathias Pereira e Pulcheria 
filha do Capitão Mor Velho Sebastião Lopes e casada com 
Thomé da Costa. E que a razão que tinha de o saber, é porque 
elas mesmo lhe tinham dito [...].

Além dessas, Lauriana dos Santos, identificada como “índia ca-
sada”, moradora da Vila de Arez, “que vive da agência de suas mãos 
[fiando e plantando suas lavouras], de idade de dezenove anos, pou-
co mais ou menos” foi a décima testemunha diante do visitador na 
primeira fase da tomada dos depoimentos. Quando perguntada so-
bre o delito do Padre Ventura de Albuquerque:

[...] Respondeu que sem [sim?] que se tinha confessado com 
ele nesse tempo e perguntada mais se o Padre Ventura quan-
do ela se confessou lhe disse alguma coisa ou lhe fez algu-
ma ação que ela estranhasse. Respondeu que ele logo que ela 
principiou a confessasse lhe meteu as mãos nos peitos e ela 
lhe empurrou a mão para fora e lhe disse: Tire para lá a mão 
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padre. Eu venho me confessar e você quer me meter no fogo. 
Ele pôs-se a rir e tornou a meter a mão nos peitos, dizendo 
então que fosse de noite ao seu cubículo fazer velhacaria com 
ele que lhe daria saya [saia], timão [tipo de camisola compri-
da] e pentes e ela respondeu: Eu padre venho me confessar e 
não venho pedir a você isso. [...].

Ao longo do processo, as mulheres foram inquiridas na condi-
ção de testemunha por três vezes: a primeira em meados de 1763, a 
segunda em 1764 e a terceira em 1765. Apesar de reafirmarem, em 
linhas gerais, seus depoimentos em todas as ocasiões em que teste-
munharam, a análise do processo evidencia que tais mulheres eram 
desqualificadas na apuração dos acontecimentos. Essa depreciação 
dos seus relatos está vinculada, especialmente, a dois fatores: o pri-
meiro pela condição de serem mulheres – amplamente percebidas 
no contexto em questão “como traiçoeiras e naturalmente inclinadas 
para a mentira, para a leviandade” (FERREIRA, 2013, p. 137) – e o 
segundo por suas origens étnicas indígenas, que lhes imputava, de 
modo recorrente, as suspeitas sobre se deveriam ser dignas de crédito 
em suas acusações. 

O padre solto e o (des)crédito das “índias”

Fazia parte do rito da justiça inquisitorial adicionar ao processo 
um conjunto de depoimentos de pessoas que deveriam atestar, após a 
saída da testemunha do interrogatório, se o que ela denunciava pare-
cia ser verdadeiro. Este era o procedimento rotineiro e continuamen-
te verificado na documentação inquisitorial (FERREIRA, 2013, p. 
134). Em outro momento, havia ainda a confirmação do crédito das 
testemunhas, feita por “honestas e eclesiásticas pessoas” que, nesse 
caso, deveriam conhecer de alguma forma as mulheres envolvidas na 
denúncia para dar informações sobre seus comportamentos e repu-
tação a fim de decidir-se sobre o crédito dessas mulheres. Essa etapa 
do processo consistia na inquirição de terceiros – invariavelmente, 
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homens, quase sempre brancos e tidos como bons cristãos – acerca 
da vida e dos costumes das testemunhas acusatórias. 

Assim, nas diligências sobre o crédito e a conduta das “índias”, 
opunham-se as opiniões de que essas, por “serem índias”, seriam in-
capazes de possuir conhecimento ou ardil para tramarem contra o 
denunciado e, por outro lado, o consenso de que a elas não se deveria 
dar crédito justamente por “serem índias”, logo, “pessoas pouco te-
mentes a Deus e costumadas a mentir”. Apesar de praticamente todas 
as testemunhas que deveriam atestar o crédito dessas mulheres não 
apontarem ações concretas que desabonassem suas condutas como 
indígenas cristianizadas, todas foram apontadas, ao final dos autos, 
como indignas de crédito, entre outros aspectos vagos, por serem de 
“nação de índios”.

Sobre o desfecho do processo, sabemos que após cerca de três 
anos de prisão, entre o Forte dos Reis Magos, um quartel na Cidade 
do Natal e uma prisão do Recife, o padre Ventura de Albuquerque foi 
solto. Os estudos desse tipo de processo têm apontado que, ao Santo 
Ofício, preocupava muito mais o desprezo aos sacramentos por parte 
desses sacerdotes do que a própria transgressão moral e sexual por 
si mesma. Posteriormente, o mesmo religioso chegou a testemunhar 
em outro processo inquisitorial, desta vez, movido para verificar os 
“excessos” supostamente cometidos pelo visitador Manoel Garcia 
Velho do Amaral, acusado de negociatas obscuras e de envolvimento 
com “as índias de Arez” e de outras localidades por onde passou. O 
cônego era desafeto do padre Ventura, posto que o primeiro havia 
ordenado a prisão do segundo em nome do Santo Ofício lisboeta. 

O depoimento de um dos homens, que deveria atestar o cré-
dito das “índias”, resume bem os critérios pelos quais as declarações 
das mulheres foram consideradas indignas de crédito. Trata-se do 
depoimento de Francisco de Oliveira, “homem branco, cristão velho 
e solteiro”, “natural da Cidade da Parahiba” e “morador na Beirada 
da Lagoa de Guaraíras”. Esse, quando perguntado se se deveria dar 
crédito ao depoimento das mulheres, respondeu que vivia em Arez 
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há quarenta e nove anos, que conhecia Domingas dos Reis; Pulche-
ria Lopes e Nazária Soares e que “ele testemunha não sabe do bom 
ou mal procedimento das referidas índias, nem se são verdadeiras 
ou mentirosas.” Apesar de alguns dos homens convocados para o 
julgamento do crédito dessas mulheres acusarem-nas de trazerem a 
rusticidade e a tendência para a mentira, entendida como “típica dos 
índios”, e de faltarem-lhe “o português para se explicarem” claramen-
te12; nenhum deles apresentou argumentos que atacassem seriamente 
o crédito dessas mulheres. Mesmo assim, no sumário de crédito das 
testemunhas, concluiu-se que essas seriam indignas de crédito, como 
geralmente acontecia nos desfechos dos processos inquisitoriais que 
envolviam indígenas (RESENDE, 2019, p. 199-200).

No caminhar do processo, os representantes do Santo Ofício 
reconhecem que a opinião das pessoas ouvidas, nos interrogatórios, 
sobre o padre denunciado não era boa; que era indivíduo infamado, 
conhecido por ter tratos ilícitos com mulheres, inclusive em outras re-
giões por onde havia passado e eram fartos os relatos de que era “pou-
co sóbrio no beber”. Em conformidade com tais situações, a Inquisição 
questionou o descrédito atribuído “às índias” pelas testemunhas: 

Quanto mais que a debilidade que as testemunhas opõem ao 
crédito das índias, fundasse em uma generalidade transcen-
dente a toda a Nação [índia]. O que é inadmissível, porque 
então se seguiria que nenhum poderia depor em Juízo.” [...] 
“E bem contrário à praxe ainda deste Tribunal, que se não 
as considerasse capazes, não mandaria perguntar e ratificar 
[confirmar] as testemunhas do presente Sumário. 

O Tribunal reconheceria nas páginas seguintes que, apesar das 
muitas desconfianças sobre as mulheres que testemunharam, “ne-

12 Conforme demonstrou Fátima Lopes, com base em documentação presente no acervo 
da Fundação Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro, na relação datada de 1761 sobre as 
vilas recém-criadas, consta: “Aldeia de Guaraíras, invocação de São João Batista, índios de 
língua geral”. A língua geral foi uma língua franca, supraétnica, que teve origem no tupi 
antigo. Foi amplamente falada no atual território brasileiro no período da colonização.
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nhuma tem defeito bastante a tirar lhe todo o crédito”. A Inquisição 
julgou, inclusive, como parcial um dos homens que, ao testemunhar, 
disse que o padre Ventura “era bem-procedido”, enquanto todos os 
outros apontaram para as suas “relaxações morais”. 

Considerações finais 

O estudo, ainda em estágio inicial, sobre a documentação 
inquisitorial identificada como Processo do padre Ventura de Albu-
querque apresentado neste texto, nos oferece uma abertura para me-
lhor compreendermos parte das dinâmicas cotidianas da Vila Nova 
de Arez, em seus primeiros anos de existência como núcleo urbano 
oriundo de uma Vila de Índios. Entre os muitos aspectos que essa 
documentação evidencia sobre esse contexto, destaca-se a maciça 
presença de indígenas vivendo nessa espacialidade. Os registros dos 
escrivães deixam entrever, ainda, parte do modo como viviam, dos 
desafios e sujeições que enfrentavam, mas também parte de suas es-
tratégias para sobreviver nessas circunstâncias, rejeitando o papel de 
dominados passivos, apesar das imposições advindas pelo aldeamen-
to e, em seguida, pela instalação da Vila. 

Quando nos voltamos para a atuação das mulheres citadas no 
processo, apesar dos muitos filtros que a escrita inquisitorial sobre-
punha às suas vozes durante os interrogatórios, a análise criteriosa 
dessa documentação demonstra que os indígenas de Arez compreen-
diam os códigos necessários para se moverem nesta sociedade em 
busca de segurança e da defesa de seus interesses. Com exceção dos 
indivíduos tidos por Principais dos índios e dos indígenas que se tor-
naram camaristas, com a instalação das vilas, os demais também se 
constituíam como atores com poder de agência nessa complexa dinâ-
mica social que os submeteu, os desapropriou de suas terras, de seus 
modos de vida e os subalternizou nas hierarquias locais. 

Assim como essas onze mulheres – das quais conseguimos “ou-
vir as vozes” mediadas pela pena dos escrivães do Santo Ofício –, em 
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outros processos coloniais são conhecidas diversas situações em que 
mulheres indígenas foram alvo de propostas obscenas e denunciaram 
os religiosos que as praticaram durante as devassas promovidas pelas 
visitas pastorais. Ainda sobre essas mulheres, faz-se necessário subli-
nhar que nosso objetivo com este capítulo não foi averiguar se essas 
agiram ou não de boa-fé, já que o processo deixa claro a desconfiança 
sobre se teriam combinado seus depoimentos pelo fato de algumas 
serem parentes ou se conhecerem. Sobre esse aspecto, importa mais 
destacar que a presença de uma representação inquisitorial agindo 
na localidade impunha um clima de medo à população, visto que a 
Inquisição se diferenciava dos demais tribunais de justiça da época 
pelo segredo das acusações e pela obsessão com a confissão integral 
das culpas (CASTELNAU-L’ESTOILE, 2020, p. 37). 

À semelhança das mulheres de Arez, aqui tratadas, diversas 
outras somente denunciaram o assédio sexual ocorrido em confes-
sionário após terem sido advertidas por algum confessor. Investigan-
do outros processos de solicitação na Bahia setecentista, Elisangela 
Ferreira refletiu sobre o silêncio e o medo que as mulheres “solici-
tadas” sentiam de se pronunciarem sobre o ocorrido. Os processos 
que tratam do crime de solicitação apontam para os muitos desafios 
enfrentados pelas mulheres da sociedade colonial, uma vez “solici-
tadas”, denunciarem seus confessores. Além de todas as implicações 
de envolver-se em um processo inquisitorial, temiam ter seus rela-
tos contestados e serem rejeitadas pela condenação social que, co-
mumente, associava o assédio do padre à confissão dos chamados 
“pecados da carne” pela penitente. Talvez por isso, muitas vezes, a 
denúncia acontecia tardiamente, quando pressionadas pelo alcance 
do controle inquisitorial e o solicitante já não mais se encontrava na 
região. Para justificar o silêncio prolongado, as mulheres “solicitadas” 
de Arez disseram não saber que tinham a obrigação de denunciar o 
crime ao Santo Ofício, assim como também o fizeram muitas ou-
tras diante da mesma situação na América Portuguesa. (FERREIRA, 
2013, p. 137-138).
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Ainda sobre se os relatos dessas mulheres refletiriam sincera-
mente ou não o que teria acontecido durante as confissões, subli-
nhamos que o trabalho do historiador não é o de desvendar crimes 
ou emitir julgamentos extemporâneos; apesar do exame das fontes 
dialógicas muitas vezes provocarem essa investigação. Achar “o(s) 
culpado(s)”, neste caso, tem pouca relevância (BARROS, 2012, p. 
11). Para nós interessa muito mais verificar que, ao reafirmarem não 
saber da obrigação de denunciar o crime de solicitação durante seus 
interrogatórios, essas mulheres reafirmavam indiretamente sua “ig-
norância” sobre alguns protocolos da vida em uma sociedade guiada 
pelo cristianismo romano. Com isso, provavelmente, vislumbravam 
a possibilidade de desfrutarem da prerrogativa de “neófitas nas coisas 
de fé” para que fossem atenuadas suas possíveis faltas no seguimento 
de tais regras (RESENDE, 2019, p. 114). 

As mulheres do processo, desacreditadas nessa sociedade, sou-
beram à sua maneira, enfrentar os impedimentos de um mundo que 
lhes impunha uma religião que eram obrigadas a seguir, mas que 
não as aceitava como iguais perante os demais cristãos “dignos de 
crédito”. Mesmo assim, da documentação analisada, transparece que 
souberam empreender agências para utilizar os meios da própria do-
minação para se defenderem daqueles que as subjugavam. 

Antônia, Apolônia, Domingas, Francisca, Gracia, Laureana, 
Maria, Nazária, Pulcheria, Quitéria e Rosa Maria nos mostram, atra-
vés das entrelinhas do processo, como ser mulher – especialmente 
mulher indígena – naquela sociedade significava viver em uma con-
dição de grande vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, apontam que, 
apesar do descrédito e desconfiança, suas agências também descons-
troem estereótipos em momentos de inflexão dessa lógica, como por 
exemplo quando o próprio Juiz Comissário da fase final do processo 
reconhece que parecia contraditório negar-lhes o crédito pelos ar-
gumentos apresentados nos autos. Logo, suas histórias nos revelam 
toda uma complexidade de vivências e papéis desempenhados pelos 
indivíduos dessa Arez pluriétnica que, simultaneamente, vivia à mar-
gem e era, por vezes, inserida nas lógicas da dominação colonial. 
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Sobre o intrigante apagamento dessas populações das “memó-
rias da cidade”, as pesquisas de Helder Macedo demonstram que na 
mesma Capitania, na região do Seridó, após a chamada Guerra dos 
Bárbaros13, os filhos dos indígenas, obrigados a viver em meio à so-
ciedade organizada nas vilas, passaram a ser frequentemente deno-
minados de pardos. O fato de não nos reconhecermos como descen-
dentes dessas mulheres e desses “índios” potiguara (como também 
de outras etnias que, em menor número, se faziam presentes na re-
gião) está, entre outros fatores, relacionado à “desagregação tribal e 
a descaracterização étnica” dessas populações impostas pela política 
de colonização (LOPES, 2005, p. 28).

Na perspectiva de um cruzamento da história de Arez e sua 
conexão com a história global, destacamos que a análise desse pro-
cesso lança certa luz sobre como os braços da Inquisição portuguesa 
chegam na cidade e como esse acontecimento ilumina a diversidade 
de pessoas, etnias, línguas, sotaques, tensões e culturas que circula-
vam nesse local no período estudado. Em meio a essa diversidade, é 
possível perceber, em parte, como atores externos (párocos, visita-
dores dos bispos, outros agentes da Inquisição e diretores de índios) 
passaram a atuar na recém-criada Vila contribuindo para o fortale-
cimento de uma progressiva hierarquização social que, com poucas 
exceções, depreciava os indígenas e suas culturas. Tais apontamentos 
reforçam nossa percepção de que não é possível construir uma his-
tória mais ampla desse município, e da sua ocupação territorial, sem 
se aprofundar na história da presença dos povos originários e da sua 
relação com as Missões e o Diretório dos Índios14, que permanece ain-
da bastante encoberta. 

13 Ocorrida entre o final do século XVII e o início do século XVIII.
14 Política da administração portuguesa que transferia a tutela dos indígenas aldeados da 

esfera religiosa para a esfera estatal. O Diretório tem sua emergência histórica quando da 
elevação das antigas Missões à condição de Vilas de Índios e tinha por objetivo incorporar, 
pela via pacífica, os “naturais da terra” à sociedade construída pela colonização, subme-
tendo-os à tutela de diretores leigos.
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Em meio a esses desafios, enfatizamos que a pesquisa com a 
fonte documental analisada neste capítulo está apenas se iniciando 
e ainda se faz necessário um enorme trabalho de contextualização, 
compreensão de suas fórmulas de escrita e aprofundamento do estu-
do de seus textos para uma melhor apreensão dos dados fornecidos 
por esse processo. Apesar disso, já compreendemos que tal documen-
tação possibilita uma dessas oportunidades singulares de rastrear as 
trajetórias de personagens que atuaram na construção das relações 
estabelecidas nessa Vila, proporcionando ao historiador recuperar 
parte do dia a dia dos arezenses setecentistas, antes anônimos, sem 
vozes e esquecidos na penumbra do passado colonial.15
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Carmen Alveal1

Introdução

O objetivo deste capítulo é apresentar alguns dados contidos 
em fragmentos existentes do Livro de Notas de Arez, cuja 

guarda encontra-se no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Gran-
de do Norte. Falamos fragmentos pois, infelizmente, apenas partes 
de um dos livros foram resguardados. Assim, não temos um livro 
completo, muito menos uma série, ou seja, a coleção completa. En-
tretanto, estes fragmentos já nos possibilitam saber um pouco mais 
do passado colonial de Arez por meio do registro destes documentos 
nos livros de notas.

O Cartório de Notas, também conhecido como tabelionato de 
notas, ofício de notas ou serviço notarial, da antiga América por-
tuguesa entre os séculos XVI e XVIII é um estabelecimento onde 
podem ser elaborados instrumentos públicos, como lavratura de 
escrituras, tais como compra, venda e doações de imóveis, inventá-
rios, testamentos, instituição de usufruto. Hoje, os cartórios são es-
pecializados em determinados registros, mas no período colonial, 
acabavam por registrar tudo o que era de vontade dos moradores da 

1 Professora do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
e coordenadora do LEHS – Laboratório de Experimentação em História Social. A autora 
gostaria de agradecer à bolsista Paula Vanessa Soares dos Santos que auxiliou na tabulação 
e paleografia do Livro de Notas de Arez. E-mail: carmen.alveal@ufrn.br

Resquícios do tempo:  os Livros de 
Notas da Vila de Arez
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colônia. Até mesmo cartas de amor que o autor quisesse publicizar 
poderiam ser registradas no ofício de notas.

Tais escrituras registravam e publicizavam, como até hoje o fa-
zem, diferentes aspectos da vida social e cultural da sociedade. Nes-
ses tabelionatos, conferia-se a legalidade, conforme as Ordenações 
(compilações de leis do reino português) da monarquia, das vendas, 
créditos, dotes e demais contratos de casamento, testamentos, alfor-
rias, doações, patrimônios para a vida eclesiástica, além de procu-
rações etc. Todas as ações da vida em sociedade, entendida como 
organização política ou res publica, que precisassem do aval da lei 
tinham de ser registradas nos tabelionatos. 

A análise dos livros de notas não apenas de Arez, mas também 
de Portalegre e Natal, faz parte de um projeto mais amplo, capitanea-
do pelo Laboratório de Experimentação em História Social, vincu-
lado ao Departamento de História da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, que pretende, além de transcrever estes registros, 
possibilitando o acesso ao público, elaborar um banco de dados, tam-
bém acessível à sociedade. Este projeto ainda se encontra atrelado a 
um maior sobre os livros de notas de Salvador, intitulado “As escri-
turas da Cabeça Política do Estado do Brasil: construção de um ban-
co de dados dos Livros de Notas de Salvador da Bahia, 1664-1807”, 
coordenado pelo professor João Fragoso da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro.

Outrossim, é importante sublinhar que já existem técnicas 
consolidadas na historiografia internacional sobre o manejo das es-
crituras públicas (vendas, de crédito, dotes, alforrias, procurações) 
seja para pesquisas de natureza serial e/ou prosopográfica ou de 
micro-história. Assim, o projeto objetiva subsidiar investigações de 
diferentes grupos sociais, como nobreza da terra, escravos, libertos, 
e de suas redes de parentesco, e também servir de aporte a outros te-
mas de investigação do conhecimento da história social, econômica 
e cultural da América lusa. Destaca-se que nossa historiografia ainda 
é extremamente incipiente e a maneira de adquirir maior maturidade 
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é a publicização de grandes bancos de dados com sólidas bases empí-
ricas, bem como a transcrição destes documentos.

Escrituras públicas como fonte histórica e métodos de 
pesquisa

A revista Annales d’histoire économique et sociale, fundada em 
1929 por Marc Bloch e Lucien Febvre, o grupo que fundou os Anna-
les, propunha substituir a história factual dos reis, rainhas e das gran-
des batalhas por uma história-problema. Segundo a proposta deste 
periódico, a investigação histórica devia partir de hipóteses susten-
tadas em arcabouços teóricos para entender a lógica das diferentes 
sociedades no tempo. Entendia-se por sociedade uma totalidade, 
resultado da interação de diferentes relações sociais (culturais, eco-
nômicas, políticas etc.). Na apreensão de tais relações sociais, devia 
dar-se atenção especial às massas anônimas, aos homens e às mu-
lheres das ruas: camponeses, escravos, servos etc. Da mesma forma, 
buscava-se observar com mais acuidade aquelas relações socais que 
se repetiam no tempo, pois as suas reiterações indicavam as estrutu-
ras que davam vida à sociedade. Desse modo, explicá-las implicava 
a construção de hipóteses sobre a lógica de funcionamento da socie-
dade considerada (BLOCH, 1976; BURKE, 1991; BRAUDEL, 1986; 
FURET, 1991; LABROUSSE, 1962; CARDOSO, 1979; KULA, 1973; 
KULA, 1979). 

Uma vez formulados estes princípios de investigação, a per-
gunta era: como colocá-los em prática? Quais as fontes, técnicas e 
métodos necessários para a sua realização? Como o intuito era de 
explicar a sociedade dando relevo à repetição no tempo das relações 
sociais que davam vida às pessoas, de imediato essa forma propo-
sitiva de produzir a História devia contar com fontes que a um só 
tempo fossem massivas e reiterativas. Isto é, a investigação devia 
ter por base fontes que pudessem retratar as relações sociais vividas 
pelo conjunto da população da região estudada  (CARDOSO, 1982; 
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BLOCH, 1978; BLOCH, 2001; GOUBERT, 1968) e, simultaneamente, 
permitissem analisar as mudanças de tais relações no tempo. Por-
tanto, a pesquisa histórica deixava de ser uma costura de trechos de 
diferentes documentos para ser o resultado de cruzamentos de séries 
documentais. 

Ernest Labrousse (1962) apresentou três tipos de fontes com 
características simultaneamente massivas e reiterativas: primeiro as 
eleitorais, com base nas listas censitárias; segundo as fiscais, entre 
elas as listas nominativas de pagamento de impostos e, por fim, os 
documentos cartorários (inventários post mortem, contratos de ca-
samentos, vendas etc.); demográficas, como os mapas de população, 
registros eclesiásticos de batismos, casamentos e óbitos. Assim, para 
o historiador, considerando o seu objeto de estudo e hipótese de tra-
balho, é importante produzir e sistematizar as suas fontes; transfor-
mar “papeis velhos” em dados para adentrar na dinâmica das rela-
ções sociais. 

Daí reside a importância destes papeis existentes nos tabelio-
natos das monarquias europeias e cuja produção coincide com sua 
formação na época moderna e também presente nas terras senho-
riais, portanto, anteriores às monarquias. Segundo o Vocabulário 
Português & Latino de Raphael Bluteau (1712-1728), no verbete tabe-
lião pode-se ler: “Tabelião entre nós faz escrituras, ou cartas de com-
pra e venda (...) arrendamentos, aforamentos, testamentos, codicilos 
inventários, instrumentos de notificação, requerimentos, protestos 
etc.”2 

Destaca-se entre os registros que se pode encontrar nos livros 
de notas os contratos de casamentos e os inventários post mortem no 
estudo de temas como fortunas e hierarquias sociais. É importante 
sublinhar que os ofícios de notas conferiam cunho legal e publiciza-
vam os negócios e demais atos do cotidiano da sociedade. Assim, a 

2 BLUTEAU, Vocabulário Português & Latino de Collegio das Artes da Companhia de 
Jesus: Lisboa : Officina de Pascoal da Sylva, 1712-1728. Disponível em: https://www.bbm.
usp.br/pt-br/dicionarios/. Acesso em: 20 set. 2021. 
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partir dessa documentação, temos a possibilidade de estudar as con-
junturas econômicas e, com isso, entender a lógica social que presi-
dia a sociedade. 

À semelhança de tais escrituras, outra documentação permite 
compreender as mentalidades existentes na sociedade: os testamen-
tos. Nos testamentos da América lusa católica dos séculos XVII e 
XVIII pode-se verificar as relações entre a sociedade e o sobrena-
tural: missas para as almas do purgatório, instituição de capelas de 
missas (bens imóveis cujos rendimentos deviam ser destinados ao 
sustento de cerimonias religiosas) e, não raro, a terça testamentária 
era deixada à alma do próprio testador; o que se traduzia na con-
versão de 1/3 da fortuna dos ditos cujus em mais missas. Apesar das 
diferenças entre segmentos das elites sociais da sociedade colonial, 
parte expressiva, ao morrer, deixava engenhos e outros bens para ir-
mandades pias e ordens religiosas. 

Além de servirem como matéria-prima para os adeptos da his-
tória serial, as escrituras públicas também são amplamente utilizadas 
pela micro-história. Esta corrente propõe entender a realidade social 
a partir de um jogo de lentes cuja referência era o complexo rela-
cional intensamente observado em um dado recorte sociogeográfico. 
Com esse procedimento, intentaram testar explicações gerais sobre a 
sociedade e, com isso, refinar e/ou mudar tais explicações. Para tan-
to, parte-se do pressuposto que o referido recorte era formado por 
pessoas, compreendidas como agentes envolvidos em uma multipli-
cidade de relações sociais (do parentesco e vizinhança até político-
-institucionais e econômicas) com outros agentes sociais, sendo ain-
da portadores de visões de mundo com as quais interpretavam tais 
relações e tomavam decisões, ou seja, realizavam escolhas. Com isso, 
os sujeitos moldavam o processo histórico, reafirmando as estruturas 
sociais e/ou alargando e/ou criando fissuras nas mesmas estruturas. 
O ponto de partida dessa metodologia, em geral, são inquéritos so-
cioeconômicos nos quais consta o nome dos recenseados. Depois, 
parte-se para outros conjuntos de fontes tendo como referência os 
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nomes daqueles recenseados; em especial os registros eclesiásticos e 
os cartorários (entre eles as escrituras públicas). Com tais procedi-
mentos, de forte influência antropológica, propunham pesquisar não 
tanto a aldeia, mas sim na aldeia e, com isso, ter uma visão holística 
da sociedade. 

Os registros notariais ainda mostram as fissuras de uma socie-
dade: não há como deixar de mencionar as escrituras de alforrias. Es-
sas entendidas como ascensão social em meio a uma sociedade que 
entendia sua estratificação como uma ordem da natureza natural e, 
portanto, dada para sempre. Por meio das cartas de liberdades, pode-
-se analisar diferentes histórias ou de possibilidades de relações so-
ciais na produção da alforria, como foi constatado no trabalho mais 
aprofundado de Aldinízia de Medeiros Souza (2018).

Portanto, as escrituras públicas não se resumiam a registrar 
atos de mercado, como vendas e crédito. Os tabelionatos noticiavam 
também outros fenômenos da vida social, ou melhor, por meio dos 
livros de notas, aplicando os procedimentos da micro-história, é pos-
sível identificar os instrumentos de transmissão de patrimônio, re-
presentações mentais e da dinâmica familiar.

O caso de Arez

Como temos apenas fragmentos de um livro de notas de Arez, 
torna-se impossível ter uma visão mais completa da sociedade e da 
história de Arez colonial. Logicamente, apenas os livros de notas não 
são suficientes para um entendimento desta história, obrigando o 
pesquisador a cruzar estes registros com outros documentos histó-
ricos depositados em outros acervos, como é o caso dos avulsos da 
coleção Resgate composta por documentos do Arquivo Histórico Ul-
tramarino, já disponibilizados na internet pela Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro.

Os fragmentos que existem do livro de notas contemplam o 
período de 28 de junho de 1781 a 14 de fevereiro de 1782, portanto, 
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apenas 8 meses. São 16 documentos, sendo 1 escritura de doação, 5 
procurações, 3 escrituras de perdão, 3 escrituras de venda, 1 ato de 
posse, 3 cartas de alforrias. A seguir, apresentaremos os casos, embo-
ra deixemos claro que, para entender melhor o contexto da situação, 
seria necessário ter mais dados dos envolvidos.

  
Documentos encontrados nos fragmentos do Livro de Notas de Arez

Data Tipologia Nomes envolvidos

28 Jun. 
1781

Escritura de 
doação

Thereza de Jesus Maria de Santana; Ursula Barros Figueira (so-
brinha); André de Barros Figueira (irmão); Manuel de Gois e 
Francisco Soares Albuquerque (testemunhas); Luís Pereira de 
Caldas; João Velho de Mello.

14 Ago. 
1781

Procuração João Martins Correia; Procuradores: João de Moura de Mello; 
Manuel Teixeira de Moura (capitão mor); Manuel da Silva 
Queiroz (alferes); capitão Antônio Gomes Torres (testemu-
nha); capitão Gregório José Torres (testemunha); Francisco 
Tavares Guerreiros (juiz ordinário); Luís Pereira de Caldas (es-
crivão)

15 Ago. 
1781

Escritura de 
perdão

João da Rocha Araújo; Duarte Gomes de Lima; Manoel An-
tônio Correia; Luís Pereira de Caldas (escrivão); José Barbosa 
Gouveia (tenente e testemunha); Francisco Rodrigues Leitão 
(testemunha); Capitão Francisco Tavares (Juiz ordinário).

27 Ago. 
1781

Escritura de 
venda

Antônio dos Santos de Araújo; D. Joanna Maria da Rocha; João 
Fernandes da Silva (comprador); Gregório José Torres (teste-
munha); Antônio Ferreira de Mendonça (testemunha); Do-
mingos Barbosa Correia (assinou no lugar da esposa);

22 Out. 
1781

Escritura de 
perdão

Ana Maria; Luís de Sousa (filho de maria?); Paula; Theodoro 
Roque; José Barbosa Gouveia (testemunha); José Bezerra de 
Lira (testemunha); Luís Pereira de Caldas (escrivão).

15 Dez. 
1781

Procuração Domingos Cardoso; Domingos da Costa; (procuradores: An-
tônio Carneiro de Albuquerque Gondim; Antônio Alves Gan-
darelha; Antônio José de Torres; Antônio Andrade Soares; Ma-
nuel Teixeira de Moraes; Francisco Lopes Lima

15 Dez. 
1781

Escritura de 
venda

Manuel de Carvalho Maciel; Florencia Maria de Jesus; Capitão 
Francisco Tavares Guerreiros (proprietário vizinho); tenente 
Manuel Pegado; Luís Pereira de Caldas (tabelião).
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Documentos encontrados nos fragmentos do Livro de Notas de Arez

Data Tipologia Nomes envolvidos

17 Dez. 
1781

Procuração Antônio Pita Brandão; (procuradores: capitão Manuel de Pa-
lhares Coelho; Antônio Carneiro de Albuquerque Gondim; ca-
pitão Antônio Gomes Torres Negreiro; tenente Francisco Pita 
Palhares; Diogo Velho Cardoso; capitão José Joaquim [sobre-
nome rasgado]; Antônio José de [sobrenome rasgado]; Francis-
co Anastácio [ilegível]; Manuel Teixeira de Moraes; Francisco 
Lopes de Lima; Manuel de Araújo Cavalcante; Estevão da Ro-
cha Pita; Francisco Xavier de Araújo; Antônio Gomes Borema. 
José Barbosa Gouveia (testemunha); sargento Felipe Barbosa 
Romeiro (testemunha).

23 Jan. 
1782

Ato de posse José de Oliveira Freitas; João de Oliveira (tio falecido); Francis-
co Tavares Guerreiros (juiz ordinário);

25 Jan. 
1782

Alforria Thereza de Jesus Maria de Santana (freira); Francisco da Con-
ceição (escravo); Nicolau Penha Figueiredo (testemunha); 
Alexandre Felix de Figueiredo (testemunha); Francisco Vaz 
Figueira (testemunha); João Velho de Melo (testemunha); An-
tônio José de Cunha (testemunha); Luís Pereira de Caldas (es-
crivão).

28 Jan. 
1782

Escritura de 
venda

Marianna de Albuquerque Melo; capitão João Pegado de Si-
queira (marido de Marianna); Tenente José Gomes Torres 
(comprador); Felipe Barbosa Romeiro (testemunha); Domin-
gos Barbosa Correia (testemunha); Miguel de Oliveira Camelo 
(assinou em nome de Marianna porque ela não sabia escrever); 
Luís Pereira de Caldas (escrivão).

29 Jan. 
1782

Alforria D. Izabel Guedes; Luzia (escrava); Vicencia (mãe de Luzia) 
Sargento-mor Teles Ferreira da Silva (juiz); Capitão Antônio 
Gomes Torres Negreiro (assina por D. Izabel); José de Freitas 
Leitão (testemunha); José Pedro Barbosa Cordeiro (testemu-
nha); Francisco Coelho Muniz (testemunha); Luís Pereira de 
Caldas (tabelião);

29 Jan. 
1782

Alforria Pedro da Cunha Calheiros; Josefa Thereza de Jesus; Thereza 
(escrava); capitão Francisco Tavares Guerreiros (juiz ordiná-
rio); alferes Francisco Gomes de Oliveira (testemunha); capi-
tão Francisco Tavares (testemunha); tenente José Gomes Torres 
(testemunha); tenente João Marinho de Carvalho (testemu-
nha); alferes Manuel Martins de Silva (testemunha).
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Documentos encontrados nos fragmentos do Livro de Notas de Arez

Data Tipologia Nomes envolvidos

4 Fev. 
1782

Procuração Manuel Antônio Correia; (Procuradores: Antônio de Albu-
querque Gondim; Antônio José de Farpos; Manuel de Mello 
e Castro; Antônio Alves Gandarelha; Manuel Correia Cezar; 
Manuel Teixeira de Moraes; Francisco Lopes Lima; Manuel 
Araújo Cavalcante)

9 Fev. 
1782

Escritura de 
perdão

João da Rocha; Manuel Antônio Correia; Duarte Gomes de 
Lima; Antônio (sobrenome rasgado); Francisco (sobrenome 
rasgado); Luís Pereira de Caldas (tabelião)

14 Fev. 
1782

Procuração Felix Ferreira da Silva (sargento-mor e primeiro procurador); 
Procuradores no Rio Grande do Norte: Antônio Carneiro de 
Albuquerque Gondim; Antônio Alvares Gandarelha, Antônio 
José Cunha; Duarte de Oliveira; capitão Jose Peres Correia; te-
nente Antônio Gomes de Lima; procuradores na Paraíba: An-
tônio José de Fargos; Diogo Velho Carvalho; tenente Jose Iná-
cio [ilegível]; Procuradores na Vila de Santo Antônio do Recife: 
Manuel Teixeira de Moraes; Alferes Felix Francisco dos Santos; 
Francisco Lopes Lima; procuradores na cidade Olinda: André 
Ferreira da Silva; padre Antônio Alvares; e na cidade da Bahia: 
[ilegível] Moreira; Estevão Rocha Pita.

Fonte: Livro de Notas de Arez. Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.

Passando à análise breve dos documentos, a escritura de doação 
refere-se, como o próprio termo diz, a uma doação no valor de 225 mil 
reis que Dona Thereza de Jesus Maria de Santana fez para Úrsula de 
Barros Figueira. Havia uma relação de parentesco entre as duas mulhe-
res citadas: a doadora era tia da beneficiária. Não se sabe se Dona The-
reza “devia” algum favor que Úrsula teria feito, e daí a doação ser uma 
espécie de reconhecimento deste favor. Enfim, as hipóteses são várias 
e cabe mais investigação. Porém, pode-se afirmar que Dona Thereza 
muito provavelmente era uma mulher importante na sociedade local, 
uma vez que era reconhecida como Dona. Este termo, equivalente a 
Dom, mostrava a relevância social das mulheres que eram assim cha-
madas. Cabe ressaltar que, diferente do termo masculino Dom, que 
era fornecido apenas pelo rei, Dona era dado pelos seus pares, ou seja, 
havia o reconhecimento da importância social daquela mulher, o que 
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em geral também era uma importância econômica. Assim, as escritu-
ras de doação envolvem um montante em dinheiro ou algum bem, no 
qual há um doador e um beneficiário, não sendo obrigatório o registro 
da motivação que levou àquela doação.

As procurações são um tipo de instrumento lavrado em cartó-
rio que tinha como função principal instituir agentes que pudessem 
atuar em nome do constituinte nas mais diversas matérias e ques-
tões, sobretudo, em outros espaços, urbanos ou rurais, o que tornava 
tal instrumento uma forma de ampliar o leque de possibilidades de 
atuação e de contato. Apesar de as procurações encontradas no livro 
de notas de Arez serem para uma atuação local, ou seja, na própria 
vila de Arez e diante de questões administrativas e judiciárias, em 
geral, as procurações encontradas em outras localidades são em sua 
maioria para representar o outorgante em outro lugar. 

Com relação às 5 procurações encontradas em Arez, elas são 
de 3 tipos. O primeiro grupo, que contempla 3 procurações, refere-se 
àquela que é mais comum, a de administrar os bens de uma pessoa. 
Às vezes, além de administrar os bens e fazendas e, nesse sentido, 
fazenda é o conjunto de bens que pode incluir uma fazenda, tipo 
propriedade rural. O primeiro caso que temos é uma procuração que 
João Martins Correia registrou para que Manuel de Moura e Manuel 
Queiroz e outros procuradores pudessem ter o direito de administrar 
os seus bens e fazenda. A procuração que João Martins fez incluía 
também o direito de cobrar dívidas e assinar uma escritura de venda 
de terras já realizada para Diogo Teles. Esta procuração deve ter sido 
feita em razão de João Martins se encontrar ausente da vila de Arez 
à época. No período colonial, era comum o absenteísmo, ou seja, os 
proprietários rurais não viviam em suas fazendas e geralmente dei-
xavam alguém administrando seus bens. Porém, pode ser também 
apenas uma viagem que João Martins estivesse realizando e para ga-
rantir o prosseguimento das atividades outorgou aqueles direitos aos 
seus procuradores nomeados no registro. É interessante destacar que, 
no período colonial, era comum de se ter mais de um procurador.
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Uma segunda procuração deste tipo, de administração de bens, 
foi passada por Dona Francisca Correia Pereira, viúva do capitão-
-mor Felix Ferreira da Silva, ao filho Felix Ferreira da Silva nomean-
do-o como administrador, além de outros procuradores. Neste caso 
temos a relação de parentesco de mãe e filho e, apesar de a viúva ser 
reconhecida como Dona, é possível pensar que o papel da mulher na-
quela sociedade patriarcal levaria que a mãe declinasse dos direitos 
de administração dos bens familiares para seu filho de sexo masculi-
no, provavelmente primogênito. Entretanto, a viúva, além de nomear 
seu filho como procurador no Rio Grande do Norte, também no-
meou como representantes locais Antônio Carneiro de Albuquerque 
Gondim; Antônio Alvares Gandarelha, Antônio José Cunha; Duarte 
de Oliveira; capitão Jose Peres Correia; tenente Antônio Gomes de 
Lima. Já na Paraíba, foram nomeados como procuradores: Antônio 
José de Fargos; Diogo Velho Carvalho; tenente Jose Inácio [ilegível]. 
Na Capitania de Pernambuco, foram nomeados dois grupos: um 
para atuar na vila de Santo Antônio do Recife: Manuel Teixeira de 
Moraes; alferes Felix Francisco dos Santos; Francisco Lopes Lima; e 
outro para atuar na cidade de Olinda: André Ferreira da Silva; padre 
Antônio Alvares. Finalmente, também nomeou dois procuradores 
para atuar na cidade da Bahia, que era a cabeça do Estado do Brasil, 
[ilegível] Moreira; Estevão Rocha Pita. Pode-se inferir que esta fa-
mília tinha inúmeros negócios, pois necessitava desta rede de apoio 
para representá-los nestes diversos lugares. Assim, estas duas procu-
rações envolvem diretamente a administração dos bens do outorgan-
te, dando direitos aos seus procuradores de representá-los em seu 
nome e em nome de seus interesses.

As duas próximas procurações aliaram a administração dos 
bens à representatividade na justiça, reforçando a possibilidade de 
que suas ausências eram maiores. A primeira deste tipo é a procu-
ração que fez Manuel Antônio Correia aos seus diversos procurado-
res dando-lhes o direito de administrar a sua fazenda. Dessa forma, 
eles estariam livres para cobrar, arrecadar o seu dinheiro e responder 
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por ele diante da justiça, o que já reforça que estava preparando-se 
para enfrentar possíveis litígios judiciais. O fato de mencionar que 
deveriam arrecadar seu dinheiro possibilita inferirmos que Manuel 
Correia poderia aforar suas terras ou fazer alguma atividade que lhe 
permitisse cobrar regularmente alguma taxa. Da mesma forma que 
João Martins, não se sabe se era um “morador” absenteísta ou se es-
tava viajando por determinado período quando incumbiu aos seus 
procuradores Antônio Carneiro de Albuquerque Gondim; Antônio 
José de Farpos; Manuel de Mello e Castro; Antônio Alves Gandarela; 
Manuel Correia Cezar; Manuel Teixeira de Moraes; Francisco Lo-
pes Lima; Manuel de Araújo Cavalcante representá-lo. Pelos nomes 
apresentados como seus procuradores observamos sobrenomes im-
portantes como Albuquerque Godim, Mello e Castro e Cavalcante. 
A relação de confiança estabelecida entre uma pessoa e seus procu-
radores mostra o quão Manuel Antônio Correia era próximo e bem 
relacionado com as principais famílias da capitania do Rio Grande 
do Norte. Lamentavelmente faltam muitos estudos para analisarmos 
tais famílias e suas relações.

Uma quarta procuração envolvia não apenas a administração 
dos bens, mas, como a anterior, responder diante da justiça, caso de 
Antônio Pita Brandão, assim como fez Manuel Antônio Correia. An-
tônio Pita Brandão outorgou a seus diversos procuradores para a livre 
administração e representação de seus direitos diante da justiça. Os 
seus procuradores eram: capitão Manuel de Palhares Coelho; Antô-
nio Carneiro de Albuquerque Gondim; capitão Antônio Gomes Torres 
Negreiro; tenente Francisco Pita Palhares; Diogo Velho Cardoso; ca-
pitão José Joaquim [sobrenome o documento está rasgado]; Antônio 
José de Torres; Francisco [ilegível]; Manuel Teixeira de Moraes; Fran-
cisco Lopes de Lima; Manuel de Araújo Cavalcante; Estevão da Rocha 
Pita; Francisco Xavier de Araújo; Antônio Gomes Borema.

Finalmente, a última procuração difere das outras pois não 
envolve administração de bens. Na verdade, é uma procuração 
peculiar pois envolve um indígena. São duas pessoas que foram presas, 
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Domingos Cardoso e Domingos da Costa, este identificado como 
indígena, e nomeavam como seus procuradores Antônio Carneiro 
de Albuquerque Gondim; Antônio Alves Gandarela; Antônio José 
de Torres; Antônio Andrade Soares; Manuel Teixeira de Moraes; 
Francisco Lopes Lima dando poderes a estes para resolver questões 
de sua sentença. Mais uma vez observamos a confluência de nomes 
que aparecem em procurações anteriores. Pode-se inferir que havia 
determinado grupo respeitável que era geralmente designado para 
representar as pessoas e, mais interessante, é que representavam desde 
pessoas a quem podemos considerar “importantes” socialmente até 
“criminosos” como o indígena Domingos da Costa, uma vez que 
estava sendo acusado de um crime. Somente no cruzamento de fontes, 
saberemos mais destes procuradores, inclusive se eram letrados 
e mesmo bacharéis em direito. Porém, salientamos novamente a 
necessidade de encontrar mais documentos e mais investigação para 
montar este quebra-cabeças.  

É possível perceber como vários nomes se repetem nestas pro-
curações. Isso pode evidenciar que havia um pequeno grupo seleto 
no qual a sociedade confiava para representá-los nestas questões ad-
ministrativas e judiciais.

As escrituras de perdão são documentos no qual o outorgante 
demonstra publicamente o perdão de algum ato. No caso de Arez é 
bastante interessante o fato de encontrarmos o perdão em questões 
que hoje seriam consideradas sérias, como furto e morte. A primeira 
escritura de perdão encontrada foi aquela dada por João da Rocha 
Araújo a duas pessoas: Manoel Antônio e Duarte Gomes. Estas duas 
pessoas furtaram umas estacas e varas da cerca de João da Rocha 
Araújo. Várias seriam as hipóteses. Uma delas é que os dois, de fato, 
se arrependeram e pediram perdão e a vítima quis publicizar este 
perdão. Outra possibilidade é que para João da Rocha Fernandes ir 
adiante com um processo judicial seria uma dor de cabeça maior do 
que perdoar. Talvez os sujeitos foram infelizes no furto, não sendo 
bem sucedidos e aí João recuperou seu material. Os ladrões solicita-
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ram uma garantia para não serem processados jamais por tal furto e 
a escritura de perdão seria esta garantia.

Uma outra escritura de perdão foi a que deram Anna Maria e 
seu filho, Luís de Souza, a Theodoro Roque pela morte da sua mulher, 
a indígena Paula. Não fica clara a relação. Não se sabe se Theodoro 
causou a morte sem querer de sua própria esposa, ou matou mesmo 
a indígena. Mas também este perdão pode estar relacionado a uma 
questão de propriedade quanto à indenização e não necessariamente 
sobre a morte, ou seja, Paula poderia ser escrava de Anna Maria, e 
a morte da indígena representava um prejuízo para sua proprietá-
ria, que deveria requerer uma indenização ao marido. Porque não se 
acredita que uma pessoa comum teria poder de perdoar uma morte, 
sobretudo em uma sociedade extremamente católica como a socie-
dade colonial. Esse tipo de perdão, acredita-se, que somente poderia 
ser dado pelo rei ou por alguma autoridade que o representasse.

Finalmente, a última escritura de perdão encontrada era a de 
João da Rocha, como outorgante, concedida a Manuel Antônio Cor-
reia e a Duarte Gomes de Lima por conta de um delito. Infelizmente, 
este documento encontra-se com muitas manchas que dificultam a 
leitura, não deixando margens para levantamento de hipóteses.

Diferente das escrituras de perdão, que se mostraram bastante 
curiosas e demandam muito mais investigação para entendê-las, as 
escrituras de venda, assim como as procurações eram documentos 
muito comuns nos livros de notas.

A primeira escritura encontrada é a de venda de um quinhão de 
terra em Ilha Grande feita pelo capitão Antônio dos Santos de Araújo 
e sua mulher D. Joanna Maria da Rocha a João Fernandes da Silva. 
Não temos muitas informações. O valor foi de 60 mil reis. Acerca da 
geografia de Arez, não se faz claro que Ilha Grande seria essa. Outra es-
critura de venda registrada no livro de notas foi a de Manuel Carvalho 
Maciel e sua mulher Florência Maria de Jesus da venda de 105 mil reis 
ao alferes Manuel Martins de Souza. Finalmente, temos a escritura de 
venda de um pedaço de terra de D. Marianna de Albuquerque e Melo 
ao tenente José Gomes no valor de 35 mil reis.
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Imagem do cabeçalho de uma escritura de venda

Fonte: “Escriptura de venda de hum quinhão de terras sito na Ilha Grande que fazem o 
Capam Antonio dos Santos de Araujo e Sua mulher Dona Joanna Maria da Roxa a Joam 

Frez da Silva”. Livro de Notas de Arez. Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 
Norte.

Essas escrituras, além de permitirem saber quais terras eram 
comercializáveis, o valor delas podem contribuir para um estudo do 
mercado de terras. É sabido que no período colonial o capitalismo não 
estava desenvolvido. Porém, a ideia de ganhos já existia entre os mo-
radores, da mesma forma, em sociedade ditas pré-capitalistas, a ideia 
de um mercado imperfeito, quando outros fatores estão envolvidos no 
estabelecimento de preços, por exemplo, a venda de uma terra por um 
determinado valor, quando o comprador fosse um parente próximo. A 
relação parental pode influenciar no valor pedido, podendo ser mais 
baixo, em uma tentativa de estabelecimento ou estreitamento de laços 
com aquele parente. Apesar de termos apenas três escrituras de ven-
da de terras em Arez, quando futuras pesquisas sobre outros livros de 
notas de outras vilas coloniais forem feitas, podemos fazer um estudo 
comparativo do valor da terra e relacionar com a região geográfica, 
podendo-se observar distinções do valor da terra nas áreas litorâneas 
e áreas sertanejas, ou mesmo quando eram perto de rios, para garantir 
o abastecimento de água para as atividades econômicas. Assim, vários 
são os fatores que incidem no valor da terra e no mercado fundiário, 
inclusive relações de parentela, apadrinhamento e mesmo pessoais.
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Ainda com relação à questão de terras, outro documento im-
portante era o auto de posse. No livro de notas de Arez consta um 
auto de posse realizado em nome de José de Oliveira Freitas de um 
quinhão de terras que havia recebido de herança do seu tio capitão 
João de Oliveira. A questão da transmissão do patrimônio é um ele-
mento importante de estudo, uma vez que, por meio da observação 
das formas que as pessoas transmitiam bens, é possível entender 
como determinadas famílias perpetuavam sua riqueza patrimonial, 
ou mesmo a perdiam ou até a ampliavam. No caso de José de Olivei-
ra Freitas, sabemos que ele herdou um quinhão de terras do seu tio. 
Já no período colonial, era necessário que houvesse a transferência 
registrada nos livros de notas, a exemplo das escrituras. O auto de 
posse era um momento específico de registrar não apenas em papel, 
mas em uma cerimônia pública, no local da terra em questão. Em 
determinado dia, o novo proprietário dirigia-se até seu pedaço de 
terra, acompanhado de alguma autoridade e possíveis testemunhas. 
Em um auto de posse, o detentor das terras andava por elas, de uma 
parte a outra, jogando árvores de seu punho e plantando outras ca-
vando terra. Perguntava-se bem alto se havia alguém que quisesse 
impedir aquele ato. 

Essa cerimônia contava com a presença do escrivão que regis-
trava as petições, e que no caso aqui em tela foi demandada pelo 
juiz ordinário Francisco Tavares Guerreiros (que já apareceu entre os 
procuradores), que havia determinado a realização do auto de pos-
se. Além do escrivão, havia a presença de duas ou três testemunhas 
que moravam na região; e da própria vizinhança que participava de 
modo indireto, já que a elas cabia apenas manifestar ou não alguma 
oposição à doação. Era muito comum o termo “possuía uma terra 
de mansa e pacífica posse”, o que significava ser uma terra que não 
se encontrava em litígio. E justamente o auto e a posterior demarca-
ção eram formas que protegiam os proprietários, embora a maioria 
das terras no Brasil colonial não foram alvo dessas ações (FREITAS, 
2016).
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Retornando à execução do auto de posse, inicialmente, o es-
crivão ou tabelião e o proprietário entravam nas terras e andavam 
de um lado para o outro. O dono cortava árvores que tivessem espi-
nhos, assim como matos e arvoredos mortos, e em seguida plantava 
outras. Posteriormente, ele fazia cruzes em algumas árvores, cavava 
a terra, atirava porções dela ao alto, e fincava estacas no solo. Após 
este momento, o escrivão ou tabelião gritava por várias vezes se tinha 
alguém ali presente que se opunha à doação daquelas terras. Dizia ele 
que estava pronto para receber alguém que pudesse impedir ou que 
resistisse ao auto de posse. Caso não houvesse ninguém que fosse 
contrário, o auto de posse era lavrado no livro de notas

Todos os passos da cerimônia, os nomes das testemunhas, bem 
como o fato de ter havido ou não alguma contestação, eram explici-
tados nos autos de posse.

Finalmente, o último conjunto de escrituras públicas encon-
tradas nos fragmentos do livro de notas de Arez é composto por 3 
alforrias. Existe a carta de alforria que D. Thereza de Jezus Maria 
de Santana concedeu a seu escravo Francisco da Conceição. Outro 
registro de alforria foi o da Dona Izabel Guedes a sua escrava Luiza. 
Por fim, a alforria que Pedro da Cunha Calheiros e sua mulher Josefa 
Thereza de Jesus concederam a sua escrava por nome Thereza. Estas 
alforrias não foram analisadas no capítulo sobre manumissões con-
tido neste livro sobre Arez, porém não nos alongaremos nelas, uma 
vez que o instituto da alforria foi esmiuçado no capítulo escrito por 
Aldinízia de Medeiros Souza.

Considerações finais

 As possibilidades das escrituras públicas são múltiplas para 
diferentes campos de pesquisa da História e, ao mesmo tempo, elas 
podem ser utilizadas por diferentes metodologias e abordagens da 
história serial à micro-história, podendo ser ainda suporte de uma 
história global. Além da multiplicidade de tipos de informações para 
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diferentes áreas de conhecimento, cabe sublinhar que elas são agu-
lhas em palheiro. Na verdade, um tabelionato é um palheiro. 

Estas pequenas histórias apresentadas aqui, além de saborosas 
e ao estilo dos melhores folhetins, revela uma hierarquia social ciosa 
de suas diferenças de qualidade, ao menos entre os componentes do 
grupo dominante política e socialmente, a ênfase da autoridade do 
pai em um domicílio. A família e a cidade possuíam suas normas e 
hierarquias sociais locais. Inclusive, embora não mencionado ante-
riormente, a própria questão das patentes militares, que aparecem nos 
nomes dos procuradores ou de testemunhas, reforça a hierarquização 
da sociedade. Também mostra a luta dos escravizados para negociar 
com seus proprietários a sua alforria. Os registros de escrituras pú-
blicas contidos nos livros de notas, como no Livro de Notas de Arez, 
mostram o cotidiano da sociedade e também que esse mundo estava 
sujeito a fissuras.
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Aldinízia de Medeiros Souza1

Introdução

A busca por liberdade por meio das alforrias, ou manumis-
são, é tema deste capítulo2, que tem como base a análise de 

cartas de alforria registradas em livros de notas da Vila de Arez entre 
o fim do século XVIII e o início do XIX. Partimos de uma classifica-
ção geral das modalidades de alforria e, em seguida, ressaltamos as 
particularidades das alforrias de mulheres e crianças.

O anseio pela liberdade foi constante entre a população escra-
vizada no Brasil dos períodos colonial e imperial, por diversos meios 
já descritos na historiografia, inclusive por meio das alforrias, ato que 
alterava o estatuto jurídico de escravo para liberto. A alforria pode-
ria ser obtida por uma declaração no momento do batismo, comu-
mente chamada de alforria na pia batismal; poderia ser deixada em 
testamento ou declarada em um documento denominado carta de 
alforria, muitas vezes conhecida também como papel de liberdade ou 
carta de liberdade. 

1 Graduada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2000) e mestre 
em História pela mesma instituição (2013). Publicou o livro Liberdades possíveis em espa-
ços periféricos pela Editora da UFRN. Atuou na rede de ensino pública do município de 
Natal (2004-2014) e na privada (2001-2011). É professora de História do Instituto Federal 
do Rio Grande do Norte – campus de Nova Cruz. E-mail: aldinizia@gmail.com

2 Este texto é uma adaptação do capítulo 3 do livro Liberdades possíveis em espaços periféri-
cos, publicado em 2018.

“Para que possa usufruir de 
sua liberdade”: alforrias na 

Vila de Arez
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Ao obter a carta de alforria, o liberto tratava de registrá-la em 
cartório assim que possível, como um meio de assegurar o reconheci-
mento de sua manumissão em caso de necessidade de comprovação, 
pois havia o risco de perda ou extravio da carta, ou mesmo casos em 
que herdeiros não reconheciam a liberdade obtida. Assim, o registro 
da carta de alforria em cartório era essencial para a comprovação da 
liberdade. Como o registro da carta em cartório implicava um custo, 
pois era pago, nem sempre a carta era registrada tão logo adquirida. 
Esse registro poderia ser feito no cartório pelo senhor ou pelo pró-
prio liberto.

Como espaços públicos, as vilas e as cidades, no período co-
lonial, favoreciam a sociabilidade, mesmo para os escravizados que 
viviam na zona rural ou em povoados vizinhos, pois a circulação 
nesses espaços possibilitava o contato com pessoas livres e libertas 
nas mercearias, nas praças, nos mercados e em outras áreas públicas, 
gerando redes de sociabilidades com as quais poderiam contar.

A Vila de Arez foi criada em 1760, em decorrência da política 
portuguesa de transformação das missões de catequização jesuítas 
em vila. O termo da Vila de Arez era todo o território administrado 
que abarcava outras localidades, rurais e urbanas, como a povoação 
de Goianinha, o engenho Estivas, a localidade de Patané, entre ou-
tras. Mas era na sede, em Arez, que se localizava o aparato adminis-
trativo, como a Câmara Municipal e outros estabelecimentos, como 
o Cartório de Notas, onde eram registradas as cartas de alforria pes-
quisadas neste artigo. 

As cartas de liberdade no termo da Vila de Arez

Na historiografia, há um entendimento de que, nas vilas e ci-
dades, havia maiores possibilidades de desempenhar atividades de 
ganho que possibilitariam a compra da alforria, mas são estudos que 
abordam centros urbanos maiores com Rio de Janeiro, Recife e Sal-
vador (KARASCH, 2000; CARVALHO, 2002; SCHWARTZ, 2001). 
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Nesses espaços, era bastante comum a atuação de mulheres venden-
do doces, frutas e quitutes, as chamadas “negras de tabuleiro”. Outras 
atividades, como as artesanais, poderiam ser realizadas e, por meio 
delas, constituir algum pecúlio. Os escravizados que atuavam nessas 
atividades urbanas com possibilidade de ganho tinham como obri-
gação entregar, ao seu senhor ou à sua senhora, uma parte do que 
era arrecadado com a realização do seu trabalho, e o que ficava para 
si poderia formar um pecúlio para ser usado na compra da carta de 
liberdade. O pecúlio é um acúmulo, em dinheiro ou bens, que pode-
ria ser adquirido pelas atividades desenvolvidas pelos escravizados. 
Poderia ser um pagamento por atividades de ganho, trabalhos arte-
sanais ou venda de produtos agrícolas por escravizados que tinham 
permissão para cultivar uma roça própria. De qualquer modo, o pe-
cúlio não era comum a todas as atividades e precisava ser autorizado 
pelo senhor.

Em finais do século XVIII, a Vila de Arez era de pequena pro-
porção se comparada aos centros urbanos, onde se destacavam as 
alforrias pagas, mas, apesar disso, também na Vila de Arez houve um 
predomínio de alforrias pagas, segundo os documentos pesquisados.

Esses documentos pesquisados referem-se a alforrias docu-
mentadas no Livro de Notas da Vila de Arez nos períodos de 1774-
1796 e 1819-1827, totalizando 62 cartas de liberdade, das quais 32 
foram pagas, totalizando 51,61%, ou seja, essas 32 cartas foram ad-
quiridas mediante pagamento por parte do escravizado, o que repre-
senta uma auto-compra. Quanto às demais alforrias, das 62, 21 foram 
cartas condicionais, em que alforria estava condicionada à realização 
de algum trabalho, alguma obrigação ou outra condição imposta. As 
outras 9 cartas de alforria não mencionavam pagamento ou condi-
ção; portanto, foram classificadas como gratuitas. Assim, temos 32 
alforrias pagas, 21 condicionais e 9 gratuitas.

Assim como em outros locais do Brasil, a aquisição da alforria, 
na maioria das vezes, era paga e não doada pelo senhor. Nas car-
tas de alforria registradas na Vila de Arez, não há menção específica 
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de qual atividade era desenvolvida e se alguma configurava ativida-
de de ganho, mas, como a maioria das alforrias foi obtida mediante 
pagamento, isso pode ser um indicativo de que havia possibilidade 
de formação de pecúlio pelo menos para parte dos escravizados. A 
possibilidade de comprar a carta de liberdade indica que os libertos 
acumularam algum pecúlio que lhes permitiu a compra.

As cartas de liberdades trazem fragmentos de histórias de es-
cravizados que, vivendo na vila ou em seus arredores, tornaram-se 
libertos e inscreveram sua carta de liberdade no Livro de Notas do 
cartório da vila como meio de garantir o reconhecimento e a com-
provação do estatuto de liberto. Há registros de alforrias de morado-
res de localidades rurais, do engenho Estivas, da povoação de Goia-
ninha (que, na época, era pertencente ao termo da Vila de Arez) e de 
outras localidades além do termo de Arez.

No documento transcrito abaixo, temos um tipo de carta em 
que a alforria foi paga. Trata-se de uma carta proveniente de Goia-
ninha: 

Lançamento de uma Carta de Liberdade do pardo Bento, em 
19 de abril de 1795.
Saibam quantos este público instrumento de carta de liber-
dade ou como melhor nome e lugar aja dizer se possa virem 
que sendo no ano do nascimento de Nosso senhor Jesus Cris-
to de mil setecentos noventa e um ano, aos dezenove dias 
do mês de abril do dito ano, sendo nesta povoação de Goia-
ninha, termo da vila de Arez do Rio grande do Norte, em 
casa de morada do Sargento mor Luis da Rocha de Carvalho 
onde fui vindo eu Tabelião e ali apareceu, por parte do pardo 
Bento Estevão José de Andrade e pessoa que reconheço pela 
própria de que se trata e por ele me foi dado uma petição des-
pachada pelo Juiz ordinário o Sargento mor Luis da Rocha 
de Carvalho feita esta a Requerimento de Bento de Palhares, 
pardo, escravo que foi de Maria Gomes Freire pedindo lhe 
mandasse lançar a carta de liberdade de que junta a dita pe-
tição oferecia a dita petição carta de liberdade [o aceite] para 
a lançar nesta Nota em virtude do despacho nela proferido, 
que tudo aqui lancei lhe o que ao diante se segue= Diz Bento 
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de Palhares escravo que foi da viúva Maria Gomes Freire que 
ele suplicante se acha forro e liberto como consta na carta 
de alforria que junta oferece e para lograr a sua liberdade e 
conservação do seu direito, o quer fazer [deitar] no Livro das 
Notas desta vila, portanto pede a vossas mercê Senhor Juiz 
ordinário lhe mandar] que o escrivão das Notas desta vila lhe 
lance a dita carta na forma que requerido tem – E Receberá 
mercê = distribuída lança =Caralho=A. Brandao=Carvalho= 
Digo eu Maria Gomes Freire que entre os mais bens que pos-
suo livres e de Livres e desembargados das quais estou de 
mansa e pacífica posse, há bem assim um mulato por nome 
Bento cria de minha casa o qual mulato forro como de facto 
forro tenho de hoje para todo sempre por preço e quantia de 
cem mil reis a qual eu já recebi logo em dinheiro de contado 
com moeda corrente, por isto lhe passe sua carta de liberdade 
sem constrangimento de pessoa alguma o qual poderá go-
zar dela como se forro nascesse do ventre de sua mãe e livre 
possa ir aonde quiser e lhe parecer sem que pessoa alguma 
lhe impeça. Cujos cem mil recebi por mão de seu irmão Sil-
vestre Palhares, por sua liberdade para de tudo constar pedi 
ao Capitão Antônio Gomes Freire Negromonte esta por mim 
fizesse, em que me assino presentes as testemunhas abaixo 
assignadas o sargento mor Luis da Roxa de Carvalho = Fran-
cisco Pita de Palhares = Sitio do Juazeiro, dezoito de março 
de mil setecentos noventa e um = Maria Gomes Freire = Luis 
da Roxa de Carvalho = Francisco Pita de Palhares.
E não se continha mais em dita petição e Carta de liberdade 
que aqui lancei bem fielmente da própria a qual me reporto e 
vai na verdade sem coiza que duvida fora, que li conferi, cor-
ri e consertei comigo próprio e tudo por me ser distribuída 
pelo Juiz ordinário acima declarado todo aos dezanove dias 
do mês de Abril de mil setecentos noventa e hum ano a qual 
carta [ilegível] seguir ao dito Estevão José de Andrada que 
de seu recebimento assinou e eu Felipe Santiago Brandao de 
Barros Tabelião o escrevi. 
IHGRN/LNA,1785-1796. Carta de liberdade do pardo Bento. 
[grafia atualizada]

O liberto, Bento, portador da carta, teve sua alforria paga por 
cem mil réis. Pelo valor, supõe-se ser uma pessoa jovem. A carta não 
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expõe quais atividades Bento, ou seu irmão Silvestre, que pagou pela 
carta, desenvolvia; portanto, não podemos identificar como teriam 
acumulado um pecúlio, mas sabe-se, com base nas análises de in-
ventários, de mapas populacionais e de ofícios, que a povoação de 
Goianinha possuía mais atividades urbanas, como comércio e ofícios 
artesanais, do que a sede administrativa, Arez, o que pode ser um 
indicativo de maior possiblidade de acúmulo de pecúlio para escra-
vizados que atuassem em atividades de ganho3. Outro dado interes-
sante da carta é o envolvimento de familiares na compra da alforria, o 
que reforça os esforços pessoais de escravizados e libertos na agência 
de suas liberdades.

As formas de pagamento poderiam ser diversas: em dinheiro 
pago em totalidade ou em parcelas; parte em dinheiro, parte em ser-
viços, desde que aceitos e autorizados pelo senhor, como foi o caso de 
Antônia, liberta por Cosma dos Anjos em Arez:

Digo eu Cosma dos Anjos que entre os mais bens moveis que 
possuo de que estou de mansa e pacífica posse há bem assim 
uma mulata de nome Antonia de idade pouco mais ou me-
nos de vinte e cinco anos pouco sadia, filha da minha escrava 
Maria, cuja mulata4 Antonia, de minha livre vontade, sem 
constrangimento de pessoa alguma, liberto, como bem efeito 
libertada tenho por preço e quantia de Cento e dez mil reis de 
cuja quantia tenho recebido em dinheiro vinte e dois mil reis 
e lhe devo em conta mais vinte mil reis, os quais lhe foram 
esmola, e os sessenta e oito mil reis que fica restando, pagará 
ao meus herdeiros a quem competir, sem que por nenhum 
deles haja de haver apropriação alguma a esta liberdade por-

3 As análises dos inventários bem como dos mapas populacionais e de ofícios são feitas no 
capítulo 1 de Liberdades Possíveis em espaços periféricos (SOUZA, 2018).

4 Nas cartas de alforria os libertos e libertas geralmente são descritos pela cor. Segundo os 
padrões da época, usava-se preto(a), negro(a), mulato(a), pardo(a) ou cabra(a), sendo estas 
três últimas denominações referentes às pessoas de pele mais clara. No entanto há uma 
discussão historiográfica, que não coube trazer nesse artigo, sobre o que representaria no 
período colonial os termos pardo e cabra, mas que abordo no capítulo 3 de Liberdades Pos-
síveis em espaços periféricos (SOUZA, 2018). Também aparece nas cartas as denominações: 
gentio de Angola, preto da Guiné, para africanos e, crioulo para filhos de africanos nascido 
no Brasil. 
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tanto poderá a dita mulata Antônia gozar dela como se liber-
ta nascesse do ventre materno e ir para onde lhe parecer sem 
impedimento de pessoa alguma, por quanto é esta a minha 
vontade. [...]
Vila de Arez sete de junho de mil oitocentos e vinte hum = 
Assino a rogo de Cosma dos Anjos de Oliveira Domingos 
José da Gloria = Manuel da Cunha Calheiros João Vicente de 
Andrade = Matheus de Souza Monteiro.
IHGRN/LNA, 1819-1821.Carta de alforria da mulata Antô-
nia. [grafia atualizada]

Além do pagamento em dinheiro, como nos documentos des-
critos acima, outra forma de aquisição da alforria era com trabalho 
ao longo de vários anos, mediante cláusulas de prestação de serviços, 
em caso de cartas de alforria condicional. As alforrias condicionais, 
embora não envolvam um pagamento em dinheiro diretamente, 
não podem ser consideradas gratuitas, pois requerem todo um in-
vestimento pessoal do escravizado para consegui-las, como enfati-
za MATTOSO (1990); SCHWARTZ (2001) e KARASCH (2000) em 
seus estudos. Estes autores reforçam que as manumissões não eram 
atos da benevolência do senhor, mas da conquista dos escravizados, 
mediante negociações muitas vezes difíceis. Não bastava os escravi-
zados terem o valor estipulado para pagar pela sua liberdade, “preci-
savam lutar por ela com paciência e habilidade e manipular o sistema 
legal a seu favor” (KARASCH, 2000, p. 464). Logo, eram necessários 
longos anos de trabalho para se conquistar a alforria, o que também é 
enfatizado por Sheila Faria (1998), que aborda a liberdade como um 
ganho resultante de anos de trabalho árduo, embora as condições de 
vida do liberto permanecessem semelhantes às do escravo. 

As cartas de liberdade revelam alguns aspectos das relações 
entre senhores e escravos que, em alguns casos, se estendia para o 
pós-morte e podem ser observadas nas obrigações que escravos ou 
libertos teriam de cumprir após a morte do senhor. Essas obrigações 
foram observadas por João José Reis (1991) ao analisar testamen-
tos do século XIX, nos quais identificou uma acentuada encomenda 
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de missas destinada a diversos beneficiários. Em algumas das cartas 
registradas em Arez, essas obrigações aparecem como cláusula de 
cumprimento obrigatório em cartas condicionais, como as que Dona 
Catharina Barbosa registrou no Livro de Notas de Arez, em 1781, en-
tre elas a alforria de Maria do Rosário, crioula, a quem foi concedida 
a alforria com a seguinte justificativa: 

por criá-la em meus braços [...] por lhe ter muito amor [...] a 
forro de hoje para todo o sempre de toda escravidão e cativei-
ro como se do ventre de sua mãe forra nascesse, porém com 
a obrigação de me acompanhar e me servir enquanto eu for 
viva e morrendo eu mandar-me dizer uma capela de missas 
pela minha alma e cumprindo com as tais obrigações poderá 
gozar de sua liberdade.
IHGRN/LNA, 1774-1782. Carta de alforria lançada a reque-
rimento de D. Catharina Barbosa. [grafia atualizada]

Em outra carta, há uma descrição semelhante das obrigações 
que a liberta Maria Lourença, crioula, deveria cumprir:

por ter dado bom serviço e me ter acompanhado com fideli-
dade [...] como de fato forra tenho de hoje para todo o sem-
pre de minha livre vontade sem constrangimento de pessoa 
alguma com obrigação, porém de me servir e acompanhar 
[...] e morrendo eu mandar rezar-me uma capela de missas. 
IHGRN/LNA, 1774-1782. Carta de alforria lançada a reque-
rimento de D. Catharina Barbosa. [grafia atualizada]

Os textos das cartas demonstravam uma preocupação da se-
nhora com o lugar da sua alma, ao atribuir aos libertos a tarefa de 
mandar rezar as missas como condição de liberdade. Se considerar-
mos que uma capela de missas equivale a cinquenta missas, como 
afirma João José Reis (1991), a somatória das missas mencionadas 
nas cartas supracitadas e em outras atribuídas por Dona Catharina 
garantiu-lhe 150 missas, uma quantia razoável, supondo-se que as 
missas em favor dessa senhora não tenham ficado a cargo apenas 
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dos libertos, mas também de familiares. Para os libertos, fica a obri-
gação de mandar rezar as missas, as quais requerem um custo, o que 
colabora para a compreensão de que as cartas condicionais não são 
gratuitas.

Márcio de Sousa Soares (2009), ao analisar as alforrias sob a ótica 
da dádiva, com base no conceito de Marcel Mauss (1925), compreende 
que a alforria implicava uma retribuição do liberto, a qual estabeleceria 
entre senhor e liberto uma continuidade da relação de subordinação 
na qual o liberto se insere. Sob essa perspectiva, a alforria faz parte de 
uma relação de troca desigual, que favorece ao senhor, salienta o au-
tor. Para Soares, as alforrias reforçam os laços morais entre senhores e 
libertos. O autor comenta sobre as missas deixadas em testamentos de 
libertos para seus ex-senhores como exemplo da continuidade de uma 
relação de dominação que não se encerra com a alforria (SOARES, 
2009). No caso das missas como parte da condição da alforria deixada 
por Dona Catharina, pode-se perceber a permanência de uma obri-
gação moral do liberto com a ex-senhora ainda que essa não estivesse 
viva. O domínio senhorial permanecia, portanto, para além da alforria 
e até para além da vida da senhora.

A despeito do esforço realizado pelos escravizados para acu-
mular um pecúlio e comprar a alforria ou cumprir obrigações, os 
textos das cartas costumavam trazer expressões do tipo: “pelo amor 
que lhe tenho”, ou “pelo haver cercado com amor de filho”, ou “por 
lhe ter muito amor” como maneira de manifestar uma ação bene-
volente do senhor. Vale salientar que carta de alforria é uma prerro-
gativa do senhor, é ele quem escreve; portanto, enfatiza os aspetos 
que lhe convém. Contudo, não se descarta a atuação dos escravizados 
para adquiri-la, como enfatiza a historiografia sobre as alforrias. Sob 
esse aspecto, Maria Helena P. T. Machado (2004) destaca a carta de 
alforria como um elemento de negociação entre senhores e escra-
vos, “sendo a aquisição da liberdade pelo cativo resultado de um jogo 
de perdas e ganhos, a depender da cobiça, mesquinhez e hipocrisia 
senhoriais” (MACHADO, 2004, p. 43). Para essa autora, “as cartas 
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denunciam situações muito menos enobrecedoras do comportamen-
to senhorial, situações nas quais a escravidão/alforria foi duramente 
negociada” (MACHADO, 2004, p. 43). Portanto, o que se encontra 
nos textos das cartas é resultado de negociações cujos conflitos não 
chegam claramente até nós. 

Logo, essas alforrias não eram apenas concessões, mas resulta-
do de negociações e estratégias utilizadas pelos escravizados. Além 
disso, a manutenção de uma boa relação com o senhor era neces-
sária para a conquista da alforria e para a manutenção desta, pois 
as alforrias poderiam ser revogadas por ingratidão. Logo, o liberto 
ainda precisava manter uma boa relação com o seu antigo senhor 
para evitar uma possível anulação de sua nova condição, tenham es-
tas sido obtidas por meio de pagamento, cumprimento de cláusulas 
condicionais ou gratuitamente.

Em um dos documentos, de 1775, registrado no livro de notas 
de Arez por Dona Francisca Barbosa Leitão, a alforria de Ponciano, 
cabra, de 20 anos, é concedida mediante o pagamento de cinquenta 
mil réis em dinheiro, mas a senhora enfatiza, na carta, que o liber-
ta “pelo haver cercado com amor de filho”, assim como Ana Maria, 
de 22 anos, irmã de Ponciano, também liberta pela mesma senhora. 
Contudo, a dita senhora faz questão de declarar que aprecia os escra-
vos como filhos e que lhes tem muito amor, enfatizando assim o as-
pecto da afetividade. (IHGRN/LNA, 1774-1782. Carta de liberdade 
do pardo Ponciano).

Dona Tereza de Oliveira Freitas alforriou uma criança, o “mu-
latinho” Agostinho, com idade aproximada de dois anos. A carta 
menciona um pagamento de 25 mil réis e expõem ainda que a crian-
ça é aleijada, mas o motivo alegado para a alforria é que a senhora 
o faz “por esmola, pelo amor de Deus, pelo haver criado e lhe ter 
amor”. (IHGRN/LNA, 1774-1782. Carta de liberdade do mulatinho 
Agostinho).

Nos exemplos acima, observa-se a ênfase dos proprietários no 
aspecto afetivo, muito embora as alforrias tenham sido pagas, o que 
corrobora as afirmações já mencionadas sobre a necessidade de o es-
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cravizado e seus familiares manterem um bom relacionamento com 
seu senhor, pois a alforria dependia da vontade senhorial.

A historiografia demonstra que nas vilas e cidades havia mais 
oportunidades de trabalhos que garantiam o pecúlio, além do maior 
número de escravos domésticos e de pequenas escravarias, o que fa-
vorecia a proximidade entre senhores e escravos, no sentido de con-
cessão das alforrias (EISENBERG, 1989). As escravarias em Arez 
eram pequenas, conforme análise dos inventários da região5. Logo, 
era mais provável que um escravizado próximo ao seu senhor con-
seguisse conquistar a alforria ou a obtivesse por meio de testamento. 

A escrava Antônia e seus quatro filhos, em Arez, no ano de 
1793, obtiveram a liberdade em testamento, mas ela teve ainda de 
cumprir com a obrigação de mandar rezar missas para sua senho-
ra falecida, D. Floriana Guedes de São Miguel (IHGRN/LNA, 1785-
1796. Carta de liberdade de Antônia e seus quatro filhos). Certamen-
te, a proximidade da escrava com sua senhora favoreceu a obtenção 
da alforria dela e dos filhos, impedindo que algum deles entrasse na 
partilha dos bens e gerasse uma desagregação da família, o que certa-
mente era algo temido pelas famílias de escravizados. 

As alforrias analisadas neste artigo, em sua maior parte, foram 
adquiridas por mulheres, conforme a tabela abaixo:

Alforrias de adultos e crianças

Classificação
1774-1796 1819-1821/1826-1827 Qtde. 

Total
%

TotalQtde. % Qtde. %
Crianças* 20 43,48% 3 18,75% 23 37,10%
Mulheres 14 30,43% 9 56,25% 23 37,10%
Homens 12 26,09% 4 25% 16 25,80%
TOTAL 46 100% 16 100% 62 100%

Fonte: IHGRN/LNA, 1774-1796; 1819-1821/1826-1827/SOUZA, 2018. Levam-se em 
consideração, também os que não tinham idade identificada, mas que foi possível inferir 

tratar-se de crianças de até 12

5 As análises dos inventários são feitas no capítulo 1 de Liberdades Possíveis em espaços peri-
féricos (SOUZA, 2018).
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Das alforrias adquiridas por mulheres, 13 foram pagas, 9 cum-
priram cláusulas condicionais, e uma, não tendo referência a paga-
mento ou condição, foi classificada como gratuita. O pagamento de 
alforrias por mulheres, nos casos em que se pode identificar a idade, 
variou da seguinte maneira: quatro mulheres na faixa dos 20-30 anos; 
três mulheres na faixa dos 30-40 anos; e uma com 70 anos. As demais 
não tinham identificação de idade, mas, no pequeno número identi-
ficado, predominou a compra de alforrias ainda em idade produtiva, 
evidenciando a possibilidade de compra de alforrias mesmo em áreas 
predominantemente rurais ou de poucas formações urbanas, como 
o termo da vila de Arez. Não há, nas cartas, a descrição das ativida-
des nas quais essas mulheres estavam inseridas, ou que permitissem 
identificar a origem do pecúlio.

Sobre as possibilidades de compra de alforria em áreas urbanas 
e rurais, Sheila de Castro Faria (2005) pondera que regiões pouco ur-
banizadas também tinham possibilidades de acúmulo de pecúlio: “[...] 
escravos rurais, apesar de não terem, como os urbanos, uma maior 
diversificação de ofícios, tinham acesso à terra e ao plantio de produtos 
que eram de sua propriedade. Vendiam o resultado de seu trabalho e/
ou de sua família [..]” (FARIA, 2005, p. 113). A autora se refere à possi-
bilidade de escravizados cultivarem roças próprias, com permissão dos 
senhores e, com isso, venderem esses produtos. Sheila Faria também 
aborda a atuação de mulheres quitandeiras que conseguiram comprar 
a alforria com o fruto de longos anos de atividade de ganho (FARIA, 
2005). Não sabemos se foi essa a origem do pecúlio para a compra das 
alforrias por mulheres, registradas em Arez, mas de algum modo, foi 
por empenho pessoal que elas se tornaram libertas.

Além das alforrias de mulheres, o número de alforrias de crian-
ças também foi significativo. Contudo, a classificação das alforrias 
com base na idade é tarefa difícil. Primeiro, porque nem todos os 
documentos de alforria expressam a idade do indivíduo envolvido; 
segundo, porque, quando expressam, a identificam com a expressão 
“pouco mais ou menos”, o que indica uma idade aproximada. 
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Alguns casos de idades não identificadas referem-se aos li-
bertos como menor de idade, o que também é deveras impreciso, a 
exemplo do registro da carta de liberdade de Silvestre Pereira. Na 
carta, não consta a sua idade, mas, ao registrar o documento, o ta-
belião o identifica da seguinte maneira: “em meu escritório foi vin-
do Manoel da Silva homem pardo pessoa de mim reconhecida pelo 
próprio de que se trata como administrador de um seu filho menor 
de idade chamado Silvestre Pereira. IHGRN/LNA, 1785-1796. Car-
ta de alforria que dá Maria de Souza ao mulatinho Silvestre Pereira 
[grifo nosso]”.

O fato de a carta ter sido registrada pelo pai de Silvestre sugere 
que a designação menor de idade tratava-se de uma criança e tam-
bém revela a agência da família em prol da liberdade, reforçando o 
empenho pessoal e das redes de parentescos na aquisição da alforria.

Das 62 alforrias do termo da Vila de Arez, 11 são de crianças 
com idades claramente identificadas e 12 são possivelmente de crian-
ças, pela forma de tratamento nas cartas, tais como mulatinho, uma 
vez que o uso do diminutivo era frequente para se referir à criança 
(MATTOSO, 1990; SCHWARTZ, 2001). Outro dado indicativo de 
tratar-se de criança, aliado à condição descrita no diminutivo, é o 
valor atribuído para pagamento, em caso de alforrias pagas. O va-
lor estipulado referente a um mulatinho era semelhante ao de outras 
crianças com idade identificada. 

Assim, associando essas informações, chegou-se a um total de 
23 alforrias que podem ser consideradas de crianças de até 12 anos. 
Mas vale salientar que alguns escravos tratados pelo diminutivo, como 
o termo mulatinho, os quais tiveram o valor atribuído à alforria equi-
valente ao valor de um escravo adulto, nesse caso, o liberto não foi 
classificado como criança, pois, com base no valor atribuído, conside-
rou-se ser um jovem em idade produtiva. A imprecisão nas idades di-
ficulta a análise dos dados, pois não é seguro afirmar que todo escravo 
tratado no diminutivo seja criança. Pelo menos dois alforriados foram 
tratados no diminutivo, mas tinham idade de 20 e 22 anos. 
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Das 23 alforrias de crianças, 4 foram pagas, 11 condicionais e 
8 “gratuitas”. Assim, quase metade das alforrias de crianças era con-
dicional, o que representa, para o senhor, uma segurança de longos 
anos de trabalho, levando-se em consideração que a condição das 
cartas era de que o alforriado serviria ao senhor enquanto este vi-
vesse. 

Antônio e Januária foram alforriados juntamente com a mãe, 
Maria Lourença, com a condição de acompanhar sua senhora, Dona 
Catharina Barbosa, até a morte. As cartas foram registradas em mar-
ço de 1781, isto é, já próximo da morte da senhora, considerando que 
seu inventário foi iniciado em agosto de 1781. Segundo as informa-
ções sobre o inventário, publicadas por Hélio Galvão (1954), Dona 
Catharina foi casada com José Gonçalves da Silva, mas o casal não 
teve filhos. Essa informação explica a preocupação da senhora em 
conceder alforrias condicionadas aos alforriados lhe acompanharem 
até sua morte. Além disso, o fato de não ter filhos poderia implicar 
em disputas pela sua herança, e as cartas deixando seus escravos li-
bertos os pouparia de entrar como bens no espólio. De fato, ocorreu 
uma disputa entre os herdeiros irmãos e sobrinhos e, como informa 
Hélio Galvão (1954), até 1785, o inventário ainda não havia termina-
do devido aos embargos interpostos pelos herdeiros. 

Em sociedades escravistas, fossem de escravarias de pequeno 
ou grande porte, as crianças logo cedo desempenhavam alguma ati-
vidade, “trabalhavam na lavoura e com o gado, carregando água das 
fontes, ou como aprendizes nas oficinas [...]. As meninas, desde cedo, 
aprendiam com as mães [...] todas as artes do serviço doméstico” (PI-
RES, 2006, p. 52-53).  A inserção das crianças escravizadas no mun-
do do trabalho em áreas de pequenas posses pode ser um elemento 
explicativo para as alforrias condicionais de crianças em que estas 
eram obrigadas a acompanhar o senhor ou a senhora até a morte, 
pois estes manteriam a mão de obra escrava até o fim de suas vidas. 

Stuart Schwartz (2001), pesquisando esse mesmo tema no âm-
bito da cidade de Salvador, Bahia, observou que a preferência de al-
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forria concedida aos meninos se explica por uma combinação entre 
o baixo preço dos escravos crianças, em decorrência da alta taxa de 
mortalidade infantil, e o sentimento de afeição dos senhores e das 
senhoras pelos menores.

O que se pode observar sobre as alforrias das crianças, com 
base nas cartas de liberdades registradas em Arez, é a constante jus-
tificativa de afeto dos senhores para com os pequenos, presentes, 
principalmente, em frases padrões, como “pois é cria de minha casa”, 
“pelo amor que lhe tenho”, “por a ter criado em meus braços”. No 
caso de Silvestre, citado anteriormente, sua senhora, Dona Maria de 
Souza, justificou que o libertava “de hoje para todo o sempre pelo 
amor de Deus e por lhe haver criado com amor de filho”. Silvestre era 
filho de dois escravos da mesma senhora, Rozaura e Manoel da Silva. 
Mesmo que a alforria conseguida tenha sido condicionada a acom-
panhar a senhora até sua morte, é possível que a proximidade dos 
pais de Silvestre com sua senhora possibilitasse a alforria ao menos 
da criança, em cujo documento sobressai a afeição como elemento de 
justificativa. A senhora concedeu a alforria e receberia o benefício de 
ter assegurado o trabalho do Silvestre. Há que ressaltar, no entanto, 
que, mesmo que suas palavras, na carta, enfatizem sua atitude como 
uma caridade cristã, o afeto demonstrado não isentaria o liberto de 
anos de trabalho, o que demanda um empenho pessoal na concre-
tização da alforria bem como uma dificuldade de concretização da 
liberdade, pois, a depender da morte da senhora, Silvestre estaria 
vinculado a ela trabalhando obrigatoriamente por longos anos.

A carta de alforria de Silvestre, ao revelar dados sobre seus 
pais, explicita informações pouco presentes em outras cartas, como 
a formação estável de famílias. O padrão no registro é a indicação do 
nome da mãe, pois, se a mãe tinha estatuto jurídico de escrava, o filho 
também teria o mesmo estatuto. Dificilmente aparecia o nome do 
pai nas cartas de liberdade. Certamente, a omissão do nome do pai 
não significa sua ausência, mas tal presença é pouco evidenciada nas 
cartas, pois a finalidade desse documento é alterar o estatuto jurídico 
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de escravo para liberto e, para tanto, era necessário indicar a origem 
do escravizado, fosse ele filho de uma escrava dos senhores ou ad-
quirido por outro meio, como compra ou herança. Para uma melhor 
identificação das famílias desses libertos, seria necessário analisar os 
registros de batismo, mas não foram encontrados registros de batis-
mo referentes a Arez para o período aqui estudado.    

As declarações dos senhores e das senhoras nas cartas enfati-
zando sua benevolência são entendidas com uma representação pa-
ternalista, mas, se para os senhores, o paternalismo é um instrumen-
to de dominação, para os escravizados é visto como espaço de ação 
em prol de sua liberdade6, de modo que o “bem querer” dos patrões é 
percebido pelos escravizados como chance de se conseguir a alforria 
para si ou para os filhos. Se alforriar os filhos dos escravos obedien-
tes pode ser uma atitude paternalista, manter-se obediente e prestar 
bons serviços pode ser considerado uma estratégia dos escravizados 
para conseguirem a alforria para si ou para os filhos, ou, como afirma 
Guedes (2008), uma atitude intencional. 

Silvestre, “criado com amor de filho”, conforme descrição feita 
por Dona Maria de Souza na carta de liberdade, não foi libertado 
gratuitamente, pois sua liberdade estava sujeita ao cumprimento de 
cláusulas condicionais. Assim, as cartas expressam um paternalismo, 
uma benevolência que não necessariamente condiz com a realidade.

Conceder uma alforria aos filhos dos escravos pode ser uma 
maneira de os senhores manterem os bons serviços dos pais, como 
muitas vezes as cartas expressam, sobretudo se as alforrias das crian-
ças forem atribuídas juntamente com as dos pais, o que garantia a 
manutenção da família, em caso da morte do senhor. Seis das 11 
crianças foram alforriadas sob condição juntamente com as mães 
(duas escravas). A alforria, em contrapartida à prestação de serviço 
ao longo da vida do senhor, foi a principal forma de aquisição de 

6 O conceito de paternalismo utilizado por GENOVESE (1988) ancora estudos acerca das 
ações dos escravos em busca da liberdade como CHALHOUB (1990) e estudos sobre al-
forria a exemplo de BERTIN (2004) e GONÇALVES (2011).
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liberdade por crianças, o que revela uma troca que pareceu ser mais 
vantajosa para o senhor, pois era uma garantia da permanência da 
realização de serviços por parte do liberto condicionalmente, prova-
velmente por muito tempo, visto que recebeu a carta ainda criança, e 
a depender do tempo de vida do seu senhor. 

É preciso destacar o empenho das mães para conseguir a alfor-
ria de seus filhos, pois, “embora a criança fosse incapaz de conseguir 
a alforria por si mesma, ela acabava sendo beneficiada pelos esforços 
de seus pais” (SAMPAIO, 2005, p. 309), de modo que esse investi-
mento não era apenas pecuniário, em caso das alforrias pagas, mas 
era, também, dedicação pessoal de trabalho com bons serviços pres-
tados e boas relações com seus senhores. Entre os alforriados no ter-
mo da Vila de Arez, incluindo adultos e crianças, 32 (51,61%) eram 
filhos de escravos dos senhores. Isto é, cerca de metade dos alforria-
dos cresceu junto aos seus senhores, eram os denominados “crias da 
casa”. Esse dado torna relevante a compreensão de que a conquista 
de alforria dos filhos era, certamente, resultado dos esforços da mãe, 
ou do pai e da mãe, em prol de um bom relacionamento com seus 
senhores, que, como vimos em algumas cartas, em troca dos bons 
serviços da mãe, alforriavam os filhos.

Cabe ressaltar, que, apesar de a alforria ser uma prerrogati-
va senhorial e de não haver lei positiva que assegurasse o direito à 
compra da alforria no período colonial, a alforria por compra já se 
pronunciava costumeiramente antes da lei 2.040 de 1871, o que con-
tribuía para que essa concessão da carta de liberdade não fosse algo 
apenas sujeito ao interesse pessoal do senhor, mas que a existência 
do costume de conceder a alforria, sobretudo em caso de compra, 
deve ter interferido nas atitudes do senhor, de modo que o seu ato 
individual de outorgar estava, em certa medida, referendado em um 
costume (CUNHA, 1983; CHALHOUB, 1990)7.

7 A lei 2040, de 28 de setembro de 1871, conhecida como Lei do Ventre Livre, garantiu o di-
reito do escravo acumular um pecúlio, transferível por herança aos filhos, garantiu o valor 
da alforria estabelecido pela justiça caso não houvesse acordo entre o senhor e o escravo, 
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Os estudos sobre alforrias aqui já citados concordam que as 
alforrias gratuitas são mais raras, como já foi afirmado. Nos livros 
de notas de Arez, somente cinco alforrias eram “gratuitas”. Embora 
seja denominada de gratuita, por não implicar em ônus para o cativo, 
Silvia Hunold Lara (1988) considera que essa alforria finalizava a re-
lação formal entre senhor e escravo sem que este recebesse nenhuma 
compensação justa. Dessa forma, a alforria gratuita, assim como a 
onerosa, constituía um tipo de exploração. Ou seja, nada havia de 
gratuito nessa modalidade de manumissão, pois o liberto ou algum 
parente, muitas vezes, já havia trabalhado anos e investido todo um 
esforço pessoal para livrar-se do cativeiro. 

Considerações finais

É com essa historiografia que salienta a agência de escravizados 
na conquista da alforria que esse trabalho dialoga. Africanos e seus 
descendentes criaram e recriaram identidades próprias, buscaram e 
lutaram por liberdade por diversos meios. Em se tratando das alfor-
rias, estas foram adquiridas após anos de trabalho, de empenho pes-
soal ou de familiares para que a alforria fosse aceita, mesmo sendo 
paga com dinheiro ou prestação de serviço. 

Nas pequenas vilas, como a de Arez, ou nas cidades maiores, a 
escravidão esteve presente e, onde houve escravidão, houve também 
ações em busca da liberdade, sendo a aquisição da alforria uma de-
las. Os escravizados constituíram famílias e redes de sociabilidade, 
procuraram aproveitar as oportunidades para constituir um pecúlio 
quando foi possível, ou enfrentaram anos de trabalho para adquirir a 
alforria e tornarem-se libertos.

Pudemos observar um expressivo número de alforrias de es-
cravizados “nascidos e criados” na casa do senhor. A segunda e, às 
vezes, terceira geração de libertos tiveram, em suas cartas de alforria, 

e ainda, limitou o tempo de prestação de serviços para sete anos nos casos das alforrias 
condicionais. 
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fossem estas pagas, condicionais ou gratuitas, a justificativa de afei-
ção por parte do senhor ou da senhora. Embora esse tipo de justi-
ficativa expresse o paternalismo senhorial, evidencia, também, que 
as relações de proximidade com os senhores poderiam facilitar a 
conquista da alforria. Portanto, a prestação de bons serviços, muitas 
vezes citadas nas cartas, bem como a afinidade com o senhor seria, 
também, uma estratégia usada para se conseguir a manumissão. 

Referências

BERTIN. Enidelce. Alforrias na São Paulo do século XIX: liberdade e do-
minação. São Paulo: Humanitas/USP, 2004. 

CARVALHO, Marcus J. M. de. Liberdade: rotina e rupturas do escravismo 
no Recife, 1822-1850. Recife: Editora da UFPE, 2002. 

CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas déca-
das da escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

CUNHA, Manuela Carneiro da. Sobre os silêncios da Lei: lei costumeira e 
lei positiva nas alforrias de escravos no Brasil no século XIX. In: Caderno 
IFCH Unicamp, 1983. 

EISENBERG, Peter. Homens esquecidos. Campinas: Ed. Unicamp, 1989.

FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento: família e fortuna no 
cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 

FARIA, Sheila de Castro. Cotidiano do Negro no Brasil Escravista. In: AN-
DRÉS-GALLEGO, José. Tres Grandes Cuestiones de la Historia de Ibe-
roamérica. Madrid: Fundación Mapfre Tavera - Fundación Ignacio Lar-
remendi, 2005. p. 1-161. Disponível em: http://www.larramendi.es/i18n/
catalogo_image- nes/grupo.cmd?path=1000209. Acesso em: 12 ago. 2012. 
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Luana Honório Cruz1

Introdução

O açúcar foi um dos primeiros produtos econômicos do 
Brasil e a sua produção foi responsável pela ocupação 

de boa parte da costa do que atualmente definimos como Nordeste, 
região onde, ainda hoje, o cultivo da cana e a produção de açúcar 
possuem relevância econômica. No Rio Grande do Norte não foi di-
ferente. O primeiro engenho foi implantado no século XVII, logo 
após o início do processo de colonização efetiva da capitania, e o 
cultivo de cana-de-açúcar se manteve de forma praticamente ininter-
rupta até os dias atuais. Nesse contexto, este estudo procura abordar, 
em uma perspectiva histórica, a produção e os antigos engenhos de 
açúcar do litoral oriental do Rio Grande do Norte, região historica-
mente associada ao cultivo da cana-de-açúcar, com destaque para o 
município de Arez. Ainda hoje, o cultivo da cana e a produção de 
açúcar são atividades econômicas importantes para este município, 
cuja paisagem é marcada por extensos canaviais.2 

1 Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
com experiência na linha de pesquisa sobre história da arquitetura, da cidade e do terri-
tório. Atua como técnica - arquiteta e urbanista do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional.

2 Este estudo é fruto da tese de doutorado da autora, intitulada Os caminhos do açúcar no 
Rio Grande do Norte: o papel dos engenhos na formação território potiguar (século XVII ao 
início do século XX) (CRUZ, 2015). 

Arez, a produção e os antigos 
engenhos de açúcar do litoral 

oriental potiguar: uma perspectiva 
histórica
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A produção açucareira no Brasil e no Rio Grande do 
Norte

No Brasil, o chamado “ciclo do açúcar” tem início em meados 
do século XVI, com a instalação dos primeiros engenhos no seu li-
toral. O seu término, por sua vez, está associado a meados do século 
XVII3, quando o açúcar produzido nas colônias antilhanas da Holan-
da, Inglaterra e França passou a dominar o mercado europeu, aca-
bando com o monopólio do mercado mundial pelo açúcar brasileiro 
(EISENBERG, 1977). 

Apesar da importância e da facilidade didática desse “esque-
ma”, esse tipo de síntese de um período histórico acaba por simplifi-
car uma realidade muito complexa, resultando, muitas vezes, em dis-
torções. Assim, é importante destacar que a produção de açúcar no 
Brasil não terminou subitamente em meados do século XVII, como 
adverte Eisenberg (1977, p. 29-30): 

[...] o ciclo exportador brasileiro pode ser definido como um 
período em que um determinado produto dominou tanto a 
lista de exportações do país quanto o mercado mundial da re-
ferida mercadoria atraindo, em resultado os fatores móveis de 
produção – capital e trabalho – e causando uma nova distribui-
ção de rendas verticalmente, entre classes, e horizontalmente, 
pelas regiões geográficas. Porém, com grande freqüência [sic] 
a atividade exportadora chegou a nível muito mais elevado – 
tanto em termos de quantidade e valor do produto quanto em 
termos do montante de capital e trabalho empregados – em 
data bem posterior. Assim, a despeito da queda do volume de 
exportação de açúcar durante o século XVIII, o valor ganho 
nessa atividade quase ininterrupta superou o valor produzi-
do pela extração do ouro e diamantes no ciclo da mineração, 
1700-1760. De maneira semelhante durante o século XIX, em-
bora o café superasse o açúcar após 1830, o volume absoluto 
das exportações deste último chegou a um nível de 500% aci-
ma do apogeu do ciclo do açúcar colonial. 

3 Outros autores associam o fim do “ciclo do açúcar” ao início do “ciclo do ouro” na primeira 
metade do século XVIII.
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Dessa forma, a produção de açúcar no Brasil se manteve de for-
ma praticamente ininterrupta, apesar das suas oscilações frequentes. 

O século XVI foi marcado pelo desenvolvimento da produ-
ção açucareira no Brasil e pelo monopólio do produto brasileiro no 
mercado europeu. Esse período de prosperidade se estendeu até as 
primeiras décadas do século XVII, quando teve início a ocupação 
holandesa de uma importante região açucareira, que se estendia por 
boa parte das capitanias localizadas na atual região Nordeste do Bra-
sil, resultando na desarticulação de parte da atividade açucareira bra-
sileira e na perda do monopólio do comércio do açúcar por Portu-
gal. A partir de 1670, a alta dos preços e melhorias nas condições de 
transporte da produção e na qualidade do produto brasileiro inaugu-
raram um período de recuperação e desenvolvimento da economia 
açucareira do Brasil, que se prolongou até as primeiras décadas do 
século XVIII (AZEVEDO, 1990).

Após as primeiras décadas de tendência positiva para a econo-
mia açucareira brasileira durante o século XVIII, tem início um novo 
período de depressão devido à concorrência do açúcar antilhano das 
colônias holandesas, francesas e inglesas, que tinham um produto 
de melhor qualidade, estavam localizadas a uma menor distância da 
Europa e contavam com as políticas protecionistas de suas metrópo-
les. Mas, a partir da década de 1770, as revoluções de independência 
nas Antilhas e as guerras napoleônicas abririam novamente o mer-
cado europeu ao açúcar brasileiro, principalmente o mercado inglês, 
o qual passou a ser o principal mercado consumidor do produto do 
Brasil (AZEVEDO, 1990). 

Esse período de recuperação e desenvolvimento da economia 
do açúcar no Brasil se estendeu até meados do século XIX, quando 
teve início uma longa e prolongada crise na produção brasileira, da 
qual ela jamais se recuperaria inteiramente. Com o fim das guerras 
napoleônicas, a produção de açúcar de beterraba na Europa passou a 
abastecer não só o mercado interno, mas também a disputar o mer-
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cado internacional. Disputa esta que o açúcar de cana brasileiro não 
conseguia enfrentar, já que o açúcar de beterraba europeu era de me-
lhor qualidade e a sua produção contava com um nível tecnológico 
superior. Durante um breve intervalo de tempo (1880-1890), o Brasil 
chegou a exportar açúcar para os Estados Unidos, que pouco tem-
po depois passou a consumir esse produto das recém-conquistadas 
colônias no Caribe. Diante desse contexto, a produção de açúcar no 
Brasil se voltou para o mercado interno, o que fragilizou ainda mais 
a produção do Nordeste, devido a sua distância do principal centro 
populacional e consumidor do país: a região Sudeste, a qual, com o 
passar do tempo, passou a ser também a principal região produtora 
de açúcar do país (EISENBERG, 1977). 

A produção de açúcar no Rio Grande do Norte também acom-
panhou essas oscilações da economia açucareira do Brasil. A ativi-
dade açucareira foi implantada na então capitania do Rio Grande4 
logo após o início do processo de conquista efetiva dessa capitania 
pela então coroa luso-espanhola5, no final do século XVI, com a ins-
talação do seu primeiro engenho de açúcar, o Cunhaú, no vale do rio 
homônimo. Entretanto, devido a uma série de fatores – tais como a 
falta de recursos financeiros, as condições ambientais não tão propí-
cias, especialmente as condições de solo, onde os vales férteis dos rios 
eram intercalados por extensos tabuleiros de solo arenoso, a precária 

4 Até meados do século XVIII, o atual estado do Rio Grande do Norte era chamado ofi-
cialmente de capitania do Rio Grande. Com o Tratado de Madrid, de 1750, passou a ser 
denominado de capitania do Rio Grande do Norte para se diferenciar da capitania do Rio 
Grande do Sul, ainda que encontremos essa denominação em documentos que datam de 
períodos anteriores ao referido tratado (TEIXEIRA, 2003). Entre 1822 e 1889, passou a 
ser província e a partir de 1889 até os dias atuais passou a ser denominado de estado do 
Rio Grande do Norte. Neste estudo, optamos por respeitar as diversas nomenclaturas as-
sumidas por essa região do Brasil de acordo com o momento histórico que estiver sendo 
abordado.

5 Nesse período, vivia-se a chamada União Ibérica. Devido a problemas de sucessão do 
trono, Portugal passou para o domínio espanhol em 1580, dando início ao período conhe-
cido como União das Coroas Ibéricas ou apenas União Ibérica. Apenas em 1640, a coroa 
portuguesa foi restaurada (MONTEIRO, 2007).
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infraestrutura de escoamento da produção e a subordinação políti-
ca a outras capitanias –, a cultura da cana-de-açúcar no Rio Grande 
não acompanhou o ritmo de desenvolvimento de outras capitanias, 
como a de Pernambuco e até mesmo a da Paraíba, que se beneficia-
ram da conjuntura internacional favorável de monopólio do açúcar 
brasileiro nas praças europeias. Apesar de contar com um engenho 
de médio a grande porte (o Cunhaú), que transportava açúcar para 
Pernambuco, a produção potiguar se inseria de forma periférica no 
contexto brasileiro e a maior parte da sua economia estava voltada 
para o comércio intracolonial de mantimentos, como milho e fari-
nha, bem como para a criação de gado, que durante muito tempo foi 
uma das principais atividades econômicas da capitania do Rio Gran-
de (CRUZ, 2015).

Após a desarticulação da produção durante o período de ocu-
pação holandesa, a cultura canavieira potiguar passou por um pro-
cesso lento, porém contínuo, de desenvolvimento, especialmente a 
partir do final do século XVIII, resultando num incremento do nú-
mero de engenhos e na consolidação dos canaviais no litoral oriental 
ao sul de Natal. Esse contexto lançou as bases para o grande boom do 
açúcar em meados do século XIX na então província do Rio Grande 
do Norte. Nesse período, a produção de açúcar se estendeu para o 
litoral oriental ao norte de Natal, com destaque para o vale do Cea-
rá-Mirim, que passou a ser a sua principal região produtora. Entre-
tanto, apesar desse surto açucareiro, a produção potiguar sempre 
ocupou uma posição periférica no contexto nacional, assim como a 
economia do Rio Grande do Norte de forma geral. A crise do açúcar 
a partir de meados do século XIX repercutiu de forma ainda mais 
intensa no Rio Grande do Norte, que reagiu de forma tardia aos seus 
efeitos. A primeira estrada de ferro só foi instalada no território poti-
guar no final do século XIX e a primeira usina de açúcar foi construí-
da apenas no início do século XX (CRUZ, 2015). 

Apesar da crise do açúcar e do deslocamento da principal re-
gião produtora do país do Nordeste para o Sudeste, tanto o cultivo 
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da cana quanto a produção de açúcar e de outros produtos derivados 
da cana ainda são atividades importantes para a economia norte-rio-
-grandense. Atualmente, o Rio Grande do Norte conta com usinas 
produtoras de açúcar e de etanol e o seu litoral oriental ainda apre-
senta uma extensa área de cultivo de cana-de-açúcar, que abastece 
as unidades fabris dessa região. Alguns poucos engenhos remanes-
centes ainda mantém as suas atividades, voltados para a produção de 
outros derivados da cana-de-açúcar, como a rapadura, o melaço e a 
cachaça.

Arez no contexto da produção e dos antigos engenhos 
de açúcar do litoral oriental potiguar 

Como vimos anteriormente, o cultivo da cana e a produção de 
açúcar se desenvolveram de forma praticamente ininterrupta no Rio 
Grande do Norte, desde o início do processo de colonização efetiva 
da capitania até os dias atuais, e influenciaram profundamente a sua 
região de mais antiga ocupação: o litoral oriental.

Pequenos engenhos podem ser encontrados em diversas partes 
do território potiguar, como no Seridó, por exemplo, onde existiam 
(e ainda existem) engenhocas, que fabricavam rapadura, melaço e 
cachaça, associadas a antigas fazendas de gado da região. Entretanto, 
devido às condições climáticas e ambientais, os engenhos de açúcar 
se concentraram principalmente na parte leste do estado, mais espe-
cificamente nos vales férteis e úmidos dos rios do litoral oriental do 
Rio Grande do Norte (figura 01) (CRUZ, 2015).
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Figura 01: Mapa do litoral oriental do RN, com destaque para os principais municípios 
associados historicamente à produção/comercialização de açúcar. Autores: Mapa elabo-
rado por Luana Cruz e Hélio J. de Oliveira Jr. (2014) sobre bases do IBGE (2010) e ANA 

(2012). Fonte: Acervo pessoal.

A região do litoral oriental do Rio Grande do Norte6 corres-
ponde à porção leste do estado, que se inicia em Touros – marco divi-
sor onde o litoral passa do sentido leste-oeste para o norte-sul – e vai 
até Baía Formosa, na divisa com a Paraíba, englobando toda a costa 
oriental potiguar e avançando em direção ao continente. O litoral 
oriental possui características físico-ambientais, tais como clima, re-
levo, solo, vegetação e hidrografia, que a difere das demais regiões do 

6 É importante destacar que essa região não corresponde em todo àquela definida atual-
mente pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA/RN – como Zona Homogênea do Litoral Oriental do RN. O termo litoral 
oriental é aqui empregado para definir a região de mais remota ocupação portuguesa do 
território potiguar e onde se concentrou o cultivo de cana e a produção de açúcar no Rio 
Grande do Norte. Litoral em oposição ao sertão. E oriental em oposição à costa setentrional 
norte-rio-grandense.
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território potiguar e que fizeram desta a principal região canavieira 
do Rio Grande do Norte (CRUZ, 2015).

A proximidade da água foi um dos principais fatores de loca-
lização dos antigos engenhos não só por servir de fonte de energia 
das primeiras moendas movidas a água, mas, principalmente, pela 
umidade e fertilidade das terras das várzeas dos rios e por servirem 
de meio de transporte da produção, além de fonte de consumo hu-
mano e de animais (GOMES, 2006). Assim, historicamente, a cultura 
da cana-de-açúcar e os engenhos tradicionais (também conhecidos 
como banguês) se concentraram nas várzeas dos principais rios do 
litoral oriental, como o Curimataú, o Jacú, o Trairí, o Potengi, o Cea-
rá-Mirim e seus respectivos afluentes, especialmente nos chamados 
vales úmidos, áreas localizadas a poucos quilômetros da costa e que 
correspondem ao médio e principalmente ao baixo curso desses rios, 
cujos solos úmidos e férteis e o clima quente e úmido reúnem as 
condições ambientais ideais para o cultivo da cana, e a mata atlânti-
ca, outrora abundante nessa região, fornecia a lenha necessária para 
alimentar as fornalhas dos engenhos (ANDRADE, 2011).

O território do município de Arez abrange parte das bacias 
hidrográficas do rio Jacú e do Trairí. Ambos nascem na Paraíba, 
atravessam parte das mesorregiões agreste e leste potiguar e desá-
guam no Oceano Atlântico através da lagoa de Guaraíras (SEMARH, 
2022). Os vales úmidos desses rios e dos seus afluentes, áreas pro-
pícias ao cultivo da cana-de-açúcar, contribuíram para que Arez se 
tornasse uma região historicamente associada ao cultivo da cana e à 
produção de açúcar. 

O núcleo urbano de Arez é um dos mais antigos do litoral 
oriental do Rio Grande do Norte e a sua história está associada a uma 
das primeiras missões de aldeamento da capitania do Rio Grande, a 
de Guaraíras, criada a partir de 1679 com a fixação de missionários 
jesuítas em uma aldeia de remanescentes indígenas Potiguara, situa-
da na porção sul do litoral oriental, próximo à lagoa de Guaraíras. 
Em 15 de junho 1760, a missão de Guaraíras foi elevada à categoria 
de vila, dando origem à Vila Nova de Arez (LOPES, 2003). Em 7 de 
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agosto de 1832, a sede da vila foi transferida para Goianinha (tam-
bém situada no vale do Jacú), dando origem à Vila de Goianinha e 
rebaixando Arez para a categoria de povoação. Ao longo do século 
XIX, Arez passou por outras mudanças, que implicaram na sua ele-
vação/rebaixamento à categoria de vila/povoamento e na sua incor-
poração à Vila de Papari (atual Nísia Floresta). Em 29 de março de 
1938 assumiu o status de cidade (CASCUDO, 1968).

O cultivo da cana e a produção de açúcar influenciaram a his-
tória de Arez, como veremos a seguir. Não é possível precisar a data 
exata do início dessas atividades econômicas em Arez, mas sabemos 
que a partir do século XVIII, principalmente no final do século, tem 
início um processo lento e progressivo de desenvolvimento da cultu-
ra da cana-de-açúcar no litoral oriental ao sul de Natal, incluindo os 
vales do Jacú e do Trairí7, que aos poucos passou a ser ocupado por 
canaviais e engenhos. Mesmo que limitado, esse desenvolvimento 
econômico veio acompanhado de um certo desenvolvimento urbano 
e demográfico dessa região. Nesse período, os principais núcleos de 
povoamento eram a cidade do Natal e as vilas de Arez, de Extremoz, 
de São José e Vila Flor. Assim como Arez, Extremoz, São José e Vila 
Flor também tiveram como origem antigas missões de aldeamento, 
que foram elevadas à categoria de vila, resultando no incremento do 
aparato administrativo da capitania do Rio Grande do Norte. Essas 
novas vilas também funcionavam como centros de controle da pro-
dução e do comércio do açúcar e de outros derivados da cana e como 
centros de mão de obra barata para os engenhos. As principais vias 
de transporte dessa produção eram os rios e os precários caminhos 
existentes na região (CRUZ, 2015).

No século XIX, o cultivo da cana e a produção de açúcar se 
consolidaram nos vales dos rios do litoral oriental e em Arez. Nessa 
época, principalmente a partir de meados do século XIX, a produção 
açucareira também se expande em direção ao vale do rio Ceará-Mi-
rim (com destaque para a então Vila de Ceará-Mirim), que passou 

7 Também conhecido como vale do Capió.
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a ser o principal centro produtor potiguar, juntamente com o vale 
do Trairí (com destaque para a cidade de São José de Mipibu e para 
a então Vila de Papari, atual Nísia Floresta), consolidando o litoral 
oriental como a principal região canavieira do Rio Grande do Norte. 
O açúcar (e o algodão) havia sobrepujado o gado, passando a ser um 
dos principais produtos econômicos da agora província. Esse verda-
deiro boom da atividade açucareira, agora voltada para a exportação, 
dinamizou a economia do litoral oriental potiguar e, em última ins-
tância, da própria província, atraindo investimentos importantes na 
infraestrutura dos vales açucareiros da região, através da construção 
e manutenção de estradas e pontes, da canalização e drenagem dos 
rios e abertura de suas barras, entre outros (CRUZ, 2015). 

Anexo à fala do então presidente da província do Rio Gran-
de do Norte, Antônio Bernardo de Passos, à Assembleia Legislativa 
Provincial em 4 de julho de 1854, consta o Mappa dos engenhos de 
moendas de ferro e engenhocas da comarca do Natal, da Província do 
Rio-Grande-do-Norte, de 9 de maio de 1854, assinado pelo chefe de 
polícia da Secretaria de Polícia do Rio Grande do Norte, Herculano 
Antonio Pereira da Cunha. Esse “mapa” lista 144 engenhos existentes 
na província do RN, distinguindo o tipo de moenda (se de ferro ou 
de pau) e o número de escravos de cada engenho (PASSOS, 1854). 
Esses dados foram sintetizados no quadro a seguir.

Vale Cidade/Vila Moenda Nº de EscravosFerro Pau

Potengi Cidade do Natal 5 4 231
Vila de S. Gonçalo 8 10 174

Ceará-Mirim Vila de Extremoz 15 12 169

Jacú Vila de Goianinha 4 9 163
Arez 5 5 133

Curimataú Vila Flor 11 5 2

Trairí Cidade de São José 11 21 324
Vila de Papari 7 12 233

Total 66 78 1631
Quadro 01: Engenhos da província do Rio Grande do Norte em 1854. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de dados de PASSOS (1854).
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Segundo esse documento, a cidade de São José possuía o maior 
número de engenhos, 32, seguida da Vila de Extremoz com 27, da 
Vila de Papari com 19, da Vila de São Gonçalo com 18, de Vila Flor 
com 16, da Vila de Goianinha com 13, de Arez com 10 e da cidade 
do Natal com 9. Os engenhos mais antigos e tradicionais, como o 
Ferreiro-Torto, no vale do Potengi, o Cunhaú, no vale do Curimataú, 
e o Belém, no vale do Trairí, são justamente aqueles com o maior nú-
mero de escravos. Entretanto, uma observação no “mapa” esclarece 
que “em todos esses engenhos há o emprego de braços livres, tanto 
na plantação da cana, como na ocasião da moagem” (PASSOS, 1854).

Em Arez foram listados 10 engenhos, sendo 5 de moenda de 
ferro e 5 de pau: Estivas, Mangabeira, Olho d’água, Santa Clara, São 
Vicente, Buracos e Baldum, sendo que esses dois últimos foram lista-
dos mais de uma vez, como pode ser observado no quadro a seguir.

Nome dos Engenhos
Moenda

Nº de Escravos
Ferro Pau

Estivas 1 30
Mangabeira 1 50
Olho d’água 1 15
Santa Clara 1 6
São Vicente 1 12
Buracos 1 6
Baldum 1 3
Buracos 1 4
Idem 1 -
Baldum 1 2
Total 5 5 128

Quadro 02: Engenhos de Arez em 1854. 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de dados de PASSOS (1854).

Os dados do mapa dos engenhos de 1854 confirmam o cresci-
mento intenso da economia do açúcar do litoral oriental nesse perío-
do, passando de 41 engenhos e engenhocas no final do século XVIII 
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(MENEZES, 1774) para 144 em meados do século XIX (PASSOS, 
1854). Reforçam ainda a importância dos engenhos do vale do Trairí, 
que em 1854 ainda não havia sido superado em número de engenhos 
pelo vale do Ceará-Mirim8 (ver figura 01). Neste período, o açúcar, 
juntamente com o algodão, passou a ser um dos principais produtos 
de exportação da província e, consequentemente, uma das maiores 
fontes de renda do Rio Grande do Norte. Ainda que essa atividade 
seja eminentemente rural, o incremento da exploração econômica da 
cana-de-açúcar e de seus derivados contribuiu direta e indiretamente 
para o desenvolvimento urbano do litoral oriental norte-rio-gran-
dense, resultando na criação de novas vilas e cidades ao longo do sé-
culo XIX e consolidando o crescimento das anteriormente existentes 
(CRUZ, 2015). 

O clássico livro Nomes da terra: história, geografia e toponímia 
do Rio Grande do Norte, de Luís da Câmara Cascudo (1968), um es-
tudo de referência sobre a história das cidades norte-rio-grandenses, 
nos ajuda a recompor o cenário urbano do litoral oriental potiguar 
durante o século XIX.

Além da cidade do Natal e das quatro vilas fundadas em mea-
dos do século XVIII (Arez, Extremoz, São José e Vila Flor), outros 
municípios serão criados no litoral oriental do Rio Grande do Norte 
durante o século XIX. Assim, em 7 de agosto de 1832, foi criada a vila 
de Goianinha, no vale do rio Jacú, e suprimida a de Arez, transferindo 
a sede da vila de Arez para Goianinha, que apesar de ter sido durante 
muito tempo uma povoação subordinada a Arez, superava esta tanto 
em número de habitantes quanto de engenhos e vinha passando por 
um crescimento demográfico e econômico, tendo na lavoura de cana 
e na produção de açúcar e derivados uma das suas principais ativi-

8 O chamado vale do Trairí ou Capió tem como principal rio o Trairí e englobava a cidade 
de São José e a Vila de Papari (atual Nísia Floresta). Já o vale do Ceará-Mirim, tem como 
principal rio o Ceará-Mirim e englobava a Vila de Extremoz, que deu origem à Vila de 
Ceará-Mirim em 1855.
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dades econômicas. Além disso, Goianinha estava localizada em uma 
posição geográfica mais vantajosa do que Arez em relação à rede de 
caminhos e estradas que estava se formando na região, pois estava si-
tuada às margens de um dos caminhos mais antigos e importantes do 
Rio Grande do Norte, que atravessava a porção sul do litoral oriental 
em direção a Paraíba e a Pernambuco, e que deu origem à atual BR 
101. Diferentemente de Arez, localizada próximo às margens da la-
goa de Guaraíras, em uma área relativamente distante das principais 
estradas da região (CRUZ, 2015).

Nesse contexto, durante o Império e a República Velha, o de-
senvolvimento econômico passou a ter um peso cada vez maior na 
criação de novos municípios, e sendo o açúcar um dos principais 
produtos econômicos do Rio Grande do Norte nesse período, os 
centros produtores do litoral oriental, tais como Ceará-Mirim, São 
José de Mipibu, Canguaretama e Goianinha, bem como os centros de 
distribuição e comercialização desse produto, como Macaíba e Nova 
Cruz, assumem foros de vila e/ou de cidade durante o século XIX 
(CRUZ, 2015). 

Por outro lado, outras vilas que não experimentaram o mesmo 
desenvolvimento econômico foram rebaixadas à categoria de povoa-
ção, tais como Arez, Extremoz e Vila Flor. No final do século XIX, 
novos municípios localizados mais para o interior do continente, e 
que também se beneficiaram dos fluxos do açúcar, foram criados, tais 
como Pedro Velho, Santo Antônio e Taipu, consolidando a ocupação 
do território em direção ao agreste do estado (CRUZ, 2015). 

Com a crise do açúcar brasileiro no mercado mundial, gover-
nantes e senhores de engenho do Rio Grande do Norte se esforçaram 
na tentativa de modernizar o transporte e a produção dessa merca-
doria, através da implantação das primeiras ferrovias e usinas no li-
toral oriental potiguar. Nesse contexto, no final do século XIX, ainda 
durante o Império, foi implantada a primeira ferrovia do Rio Grande 
do Norte, a Estrada de Ferro de Natal a Nova Cruz (também conhe-
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cida como Great Western). Sua construção teve início em 1879 e o 
primeiro trecho dessa ferrovia foi inaugurado em 1881. Essa estrada 
de ferro partia do porto de Natal em direção aos centros produtores 
de açúcar do litoral oriental do RN, atravessando os vales do Trairí, 
do Jacú e do Curimataú, passando por engenhos e pelos principais 
núcleos urbanos dessa região, tais como São José de Mipibu, Papari, 
Goianinha e Canguaretama, até chegar no seu ponto terminal em 
Nova Cruz, escoando assim a produção açucareira do litoral sul até 
o porto da capital Natal (RODRIGUES, 2006). Apesar de não passar 
pelo núcleo urbano de Arez, os trilhos dessa ferrovia também atra-
vessavam as suas terras, passando próximo a importantes engenhos 
aresenses, como o Estivas e o Baldum, que dão nome às duas paradas 
que existiam em Arez (IPHAN/PB, 2008). 

A produção de açúcar também passou por um processo de 
modernização, culminando na implantação das primeiras usinas do 
Rio Grande do Norte nas primeiras décadas do século XX, dando 
início ao processo de decadência dos engenhos banguês, que foram 
gradativamente sendo substituídos por elas. O açúcar bruto produ-
zido pelos banguês era de qualidade inferior e não podia competir 
com os açúcares refinados que disputavam o mercado internacional. 
Por isso, desde meados do século XIX, muitos senhores de engenho 
já vinham buscando melhorar as suas instalações e o seu maquinário 
com o intuito de produzir um açúcar de melhor qualidade e, conse-
quentemente, mais competitivo. Nesse contexto, alguns senhores de 
engenho mais abastados, proprietários de grandes ou de vários en-
genhos, implantaram usinas em suas terras, substituindo os tradicio-
nais banguês por novas instalações, culminando na modernização da 
fábrica de açúcar e na mecanização do processo produtivo e, conse-
quentemente, no aumento da produtividade. Dessa forma, as usinas 
podiam processar um volume maior de cana-de-açúcar em relação 
aos engenhos banguês e as ferrovias tiveram um papel fundamental 
nesse processo, facilitando o transporte das canas dos canaviais das 
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usinas e de outros mais distantes para serem moídas nas suas insta-
lações fabris, aumento assim a sua área de influência em relação aos 
engenhos banguês (ANDRADE, 2011).

As primeiras usinas de açúcar do litoral oriental do Rio Grande 
do Norte surgiram nas primeiras décadas do século XX, durante a 
República Velha. Umas delas foi a usina Estivas em Arez, originada 
do tradicional engenho Estivas, já citado no Mappa dos engenhos de 
moendas de ferro e engenhocas da comarca do Natal, da Província 
do Rio-Grande-do-Norte, de 1854. Esse engenho/usina possuía uma 
localização estratégica, que facilitava o transporte da cana-de-açúcar 
para a sua fábrica e o escoamento da sua produção, pois estava situa-
do próximo a um dos principais caminhos que atravessavam o litoral 
oriental potiguar ao sul de Natal, conectando o Rio Grande do Norte 
a Paraíba e a Pernambuco, e aos trilhos da Estrada de Ferro de Natal 
a Nova Cruz. 

Fotografias antigas datadas de 1929 e 1972 (figuras 02 e 03) 
registram dois momentos distintos da usina Estivas. Na imagem de 
1929 (figura 02) percebemos a existência de uma capela à esquerda, 
da fábrica ou engenho propriamente dito no centro, e da sua respec-
tiva chaminé, e de uma construção à direita, cujo uso não foi possível 
identificar. Também observamos os trilhos de trem no primeiro pla-
no da imagem.

Na imagem de 1972 (figura 03), percebemos que a capela e a 
construção à esquerda ainda estavam preservadas, mas a fábrica já 
tinha sido alterada, através da ampliação das instalações fabris e do 
aumento do seu gabarito (altura), inclusive da sua chaminé. 
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Figura 02: Usina Estivas em 1929. Autores e datas desconhecidos. Fonte: Acervo pes-
soal de Valério de Araújo Lima (imagens reproduzidas por Fabiane Fonseca em 2013) / 

IPHAN/RN, 2013.

Figura 03: Usina Estivas em 1972. Autores e datas desconhecidos. Fonte: RN Econô-
mico, 1972 / Crônicas Taipuenses. Disponível em: https://cronicastaipuenses.blogspot.
com/2019/05/a-botadada-usina-estivas-em-1948-nova.html. Acesso em: 27 fev. 2022.
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Atualmente, a usina Estivas continua em funcionamento e suas 
instalações foram totalmente reformadas e modernizadas, não pos-
suindo mais edificações remanescentes da sua configuração original. 
Todavia, em frente à usina estão expostos alguns dos seus antigos 
utensílios e maquinários, tais como tacho, alambique, moenda, cal-
deira e até mesmo uma pequena locomotiva.

Figura 04: Caldeira exposta em frente à 
Usina Estivas. Autora: Luana Cruz, 2022. 

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 05: Locomotiva exposta em frente 
à Usina Estivas. Autora: Luana Cruz, 2022. 

Fonte: Acervo pessoal.

Com o advento das usinas, o número de engenho banguês foi 
diminuindo gradativamente. Entretanto, alguns ainda resistiram como 
puderam ao surto usineiro. Com poucos recursos financeiros, técnicas 
atrasadas, baixa produtividade e com um produto de qualidade infe-
rior, alguns banguês conseguiram se manter voltando a sua produção 
para o mercado local e/ou regional ou ainda focando em outros pro-
dutos derivados da cana-de-açúcar, como a cachaça, a rapadura e o 
melaço. Um novo surto usineiro foi provocado com a Segunda Guer-
ra Mundial (1939-45), potencializado pelo uso do caminhão e pelos 
melhoramentos das rodovias, que ampliaram ainda mais a área de 
influência das usinas, contribuindo para a decadência dos banguês. 
Atualmente, poucos são os engenhos que ainda conseguem se man-
ter em funcionamento. O número de usinas também vem diminuindo 
através do processo de concentração fundiária. Não só as usinas me-
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nores foram sendo incorporadas pelas maiores, como também grupos 
econômicos proprietários de grandes usinas estão adquirindo outras, 
controlando assim várias unidades (ANDRADE, 2011).

Hoje em dia, poucos são os vestígios materiais dos antigos en-
genhos de Arez. Dentre eles, destaca-se o Baldum, um dos engenhos 
aresenses mais tradicionais e preservados, que ainda possui a casa 
grande e as ruínas do engenho propriamente dito (fábrica). Entre a 
casa grande e o engenho também é possível perceber os trilhos da 
antiga Estrada de Ferro de Natal a Nova Cruz e as ruínas da parada 
de Baldum. Além desse engenho, o Cametá também preserva uma 
antiga estrutura: a sua chaminé.

Figura 06: Vista da estrada 
de ferro ao centro, das ruí-
nas da parada do Baldum à 
direita e do engenho Baldum 
ao fundo (esquerda). Autora: 
Luana Cruz, 2022. Fonte: 
Acervo pessoal.

Figura 07: Casa gran-
de do engenho Baldum. 

Autora: Luana Cruz, 
2022. Fonte: Acervo 

pessoal.
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Figura 08: Ruínas do engenho Baldum. 
Autora: Luana Cruz, 2022. Fonte: Acervo 

pessoal.

Figura 09: Chaminé do engenho 
Cametá. Autora: Luana Cruz, 2022. 

Fonte: Acervo pessoal.

Considerações Finais

Ao longo deste estudo, pudemos perceber a relação históri-
ca do cultivo da cana e da produção de açúcar com o município de 
Arez. Não é possível precisar a data exata de início dessas atividades 
em Arez, mas sabemos que, desde o século XVIII, principalmente 
do final desse século, teve início um processo lento e progressivo de 
desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar nas suas terras, que 
aos poucos foram sendo ocupadas por engenhos e canaviais. Mas, 
foi em meados do século XIX que a produção de açúcar através dos 
engenhos banguês atingiu o seu auge. Nesse período, já havia regis-
tros de um dos engenhos aresenses mais tradicionais: o Estivas. Nas 
primeiras décadas do século XX, esse engenho foi transformado na 
usina Estivas, que continua em funcionamento e é uma das maio-
res e mais importantes do Rio Grande do Norte. Assim, o cultivo da 
cana e a produção de açúcar ainda hoje são atividades econômicas 
importantes para o município de Arez. Mas, atualmente, são poucos 
os vestígios materiais dos seus antigos engenhos banguês, com des-
taque para a casa grande e as ruínas do engenho Baldum, a chaminé 
do Cametá e os utensílios/maquinários do engenho/usina Estivas. 
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Apesar disso, a produção de açúcar através dos antigos engenhos é 
um aspecto importante da história de Arez, um dos municípios mais 
antigos do litoral oriental do Rio Grande do Norte, cuja paisagem 
ainda hoje é marcada por extensos canaviais.
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Ao historiarmos a construção do cemitério e de seu frontão, 
apresentamos alguns relatos e imagens localizadas em antigos jor-
nais e revistas, em acervos de intelectuais brasileiros e em relatórios e 
documentos institucionais. Particularmente, recorremos às informa-
ções deixadas por três escritores que, ao longo do século XX, visita-
ram a cidade de Arez e registraram o cemitério local: Mário de An-
drade (1893-1945), Luís da Câmara Cascudo (1898-1986) e Oswaldo 
Câmara de Souza (1904-1995). Os registros escritos e visuais dessas 
viagens nos ajudam a compreender o processo de patrimonialização 
aqui exposto, em virtude das preocupações intelectuais e dos esfor-
ços culturais que, em momentos distintos, esses três escritores em-
preenderam para estabelecer uma política de patrimônio no Brasil. 

 
Os cemitérios na história

Enterrar uma pessoa em um espaço específico é uma atitude 
muito antiga diante da morte. Ao longo da história da humanidade, 
rituais fúnebres e práticas de enterramento foram sendo criadas ten-
do como referenciais as diferentes preocupações e crenças dos gru-
pos e sociedades. Do cuidado com a proteção do corpo em face de 
possíveis ataques de animais ao cuidado espiritual com a manuten-
ção do corpo diante de uma aguardada vida após a morte, os rituais 
fúnebres e a criação de lugares de enterramento foram se constituin-
do como uma demanda a ser atendida pelos sujeitos mais próximos 
ao falecido. Estudiosos do assunto, como o historiador francês Phili-
ppe Ariès (2017), afirmam que as atitudes humanas perante a morte 
se transformam lentamente, passando por mudanças culturais sutis, 
porque são práticas inscritas em códigos mentais de longa duração. 
Por isso, não é nossa pretensão apresentar aqui como cada sociedade 
e época desenvolveu suas práticas de enterramento, porque isso mu-
daria o enfoque deste texto e alongaria demais a sua narrativa. 

Interessa-nos o surgimento dos cemitérios enquanto espaços 
dedicados às práticas de enterramento e revestidos de conteúdo me-
morialístico. Nesse sentido, para melhor compreendermos a história 
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dos cemitérios, é preciso analisá-los em suas relações com a Igreja. 
Na Antiguidade, os romanos sepultavam o defunto fora das cidades 
para que ele ficasse às margens do mundo dos vivos. Esperava-se a 
morte no leito, no quarto do moribundo, em um ritual público, sole-
ne e simples, em que os familiares e conhecidos se faziam presentes. 
Com o advento do cristianismo, especialmente com o surgimento do 
culto aos mártires cristãos, entregava-se o corpo à Igreja para que as-
sim pudesse ocorrer o enterro ad sanctos, ou seja, próximo aos már-
tires católicos, em lugares sagrados. Essa relação é tão forte que, no 
século VI, desapareceu a distinção entre o espaço da igreja e do ce-
mitério. Este último se tornou parte constituinte do espaço denomi-
nado “igreja”, progressivamente, adentrando os territórios urbanos e 
o mundo dos vivos (ARIÈS, 2017). 

Na chamada Idade Média, não havia tantos cerimonialismos 
com os restos mortais nem com o local do enterramento. Naquele 
contexto, a morte passou a ser uma constante presença, uma reali-
dade familiar e próxima e, ao mesmo tempo, atenuada e indiferente. 
Mas foi sobretudo entre os séculos XIV e XVII que, na Europa, ob-
servou-se uma gradual mudança na mentalidade ocidental quanto 
ao morto, surgindo a tendência de se preocupar com o local do en-
terramento e com a sepultura. No século XVIII, os enterros aglome-
rados em fossas coletivas e a exposição das ossadas nos arredores 
das igrejas passaram a ser alvos de críticas, pois tal prática tornava o 
espaço público insalubre. A crítica sanitária aliada à sutil mudança 
na mentalidade ocidental contribuiu, decisivamente, para a estrutu-
ração dos cemitérios como os vemos hoje. O cemitério voltou para 
a cidade quando, no século XIX, o túmulo passou a ser entendido 
como propriedade familiar, um espaço de memória, onde se podia 
evocar a lembrança do morto (ARIÈS, 2017). 

Evidente que esse percurso não foi linear e não ocorreu da 
mesma forma em todos os lugares. Mesmo assim, esse trajeto histó-
rico nos ajuda a entender como a preocupação com um lugar para 
abrigar o corpo morto e para garantir repouso à alma fizeram dos 
cemitérios um espaço social que ganhou importância com o passar 
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do tempo. Michel Lauwers (2015) afirmou que o espaço cemiterial 
se constituiu como um lugar de sociabilidade e, assim, adequou-se 
aos usos e sentidos atribuídos pelos sujeitos. Nesse sentido, quando 
pensamos o contexto brasileiro, em relação às atitudes dos homens 
diante da morte, essa diversidade de práticas e significações também 
existiu em função das épocas, dos lugares e das crenças. Isso aponta, 
por exemplo, para as diferenças existentes quanto aos rituais e às for-
mas de enterramentos entre os povos indígenas nativos, bem como 
entre os povos africanos para aqui trazidos. 

Entretanto, neste texto, interessa-nos observar mais de perto 
as práticas associadas ao catolicismo, que remetem à presença portu-
guesa no Brasil. Segundo João José Reis (1991), havia forte presença 
de confrarias em Portugal, já no século XIII, formadas por ordens 
terceiras e irmandades religiosas, constituídas por uma maioria leiga, 
mas também por religiosos. As irmandades estavam ligadas a um 
templo, a partir do qual se encarregavam de prestar apoio e carida-
de à população, incluindo a manutenção de seus enterros, em geral 
ad sanctos. Além dessa ligação com a manutenção dos enterros, as 
irmandades foram veículos fundamentais para a difusão do catoli-
cismo nos chamados períodos colonial e imperial, definindo os ele-
mentos que, ao longo do tempo, tem organizado o enterro cristão. 
Em uma sociedade fortemente católica, como a formada no Brasil, 
os enterramentos ocorriam no interior das igrejas, buscando a apro-
ximação do sagrado como garantia para a salvação da alma:

(...) dentro de uma mentalidade ainda marcada pela época 
medieval, estar enterrado em uma igreja era estar perto de 
Deus, o que significava maior possibilidade de uma vida feliz 
no além. Assim, as igrejas no Brasil recebiam os corpos de 
seus  fiéis desde que tivessem sido, na vida secular, pessoas 
de certa posição social e que os seus pudessem arcar com 
as despesas do sepultamento. Desta feita, quanto mais alta 
a posição social do defunto, maior sua proximidade com o 
templo, quando não do próprio altar (PEREIRA, 2007, p. 36).
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Embora a sociedade católica colonial, sobretudo a elite política 
e econômica branca, buscasse o enterramento no interior das igre-
jas, junto ao sagrado, o restante da população não dispunha de igual 
acesso aos templos. Em virtude de uma forte divisão social, existiam 
outros lugares de enterramento – também cemitérios, ainda que 
mais simples, muitas vezes construídos pelos próprios habitantes das 
comunidades ao seu redor – para dar abrigo fúnebre à população po-
bre, especialmente aos escravizados. Ao analisar o caso do Cemitério 
dos Pretos Novos, que recebia os corpos de escravizados mortos logo 
após a travessia do Atlântico na chegada ao Rio de Janeiro, o historia-
dor Júlio César Medeiros da Silva Pereira afirmou que os cemitérios 
existentes à época, sob responsabilidade de irmandades e casas de 
misericórdia, não conheciam “práticas de sepultamento organizadas 
em bases regulares. Em todos eles, o descuido com o sepultamento 
era uma marca permanente da maneira com a qual eram administra-
dos” (PEREIRA, 2007, p. 37).

Para além da prática do “bem morrer” proposta pelo catolicis-
mo da época, centrada em uma ideia de morte sob a proteção cristã, 
havia aqueles que, já no século XIX, defendiam discursos higienis-
tas afirmando a necessidade de civilizar os costumes, de laicizar os 
enterramentos e de afastar o cemitério das cidades. Questionava-se 
os enterramentos no interior das igrejas, logo, na proximidade dos 
vivos, em vista do que isso representava à salubridade pública. Acre-
ditava-se que os corpos emanavam miasmas, isto é, ares e odores ca-
pazes de provocar doenças. Tais discursos científicos causaram preo-
cupações às autoridades administrativas e, ao longo daquele século, 
foram implementadas leis para regulamentar os enterros, entre elas a 
que retirava os enterramentos do interior das igrejas e previa a cons-
trução de cemitérios públicos em locais mais afastados dos núcleos 
urbanos. O cemitério foi entendido como a possível solução para o 
problema das epidemias nos centros urbanos. A partir de então, esse 
tipo de construção começou a se espalhar por todo o território bra-
sileiro que, aos poucos, redefiniu as práticas fúnebres e exigiu das 
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irmandades católicas a capacidade de reordenar os espaços sagrados 
(PONTES, 2008).

O cemitério de Arez e seu frontão

Data desse contexto, em meados do século XIX, os primeiros 
cemitérios públicos que foram construídos na então província do Rio 
Grande do Norte, sendo o primeiro deles o cemitério do Alecrim, 
em Natal, no ano de 1856. Isso não quer dizer que, antes disso, não 
existissem espaços para enterramento, notadamente espaços parti-
culares. A novidade dos chamados cemitérios públicos provinciais, 
como o de Natal, consistia na tentativa de regular as práticas sanitá-
rias durante os enterramentos, buscando estabelecer locais adequa-
dos e rituais preocupados com a salubridade coletiva. 

Não obstante a construção de cemitérios distantes das igrejas, 
os enterros no interior dos templos católicos não acabaram. Em Arez, 
por exemplo, o único enterramento ainda hoje identificado na igreja 
matriz de São João Batista é datado do ano de 1905. A explicação 
para a existência dessa lápide no interior da igreja, já no século XX, 
muito tempo após a construção do cemitério público, é que os códi-
gos mentais que orientam as práticas em torno da morte não mudam 
da noite para o dia, são processos que se desenvolvem em uma longa 
duração temporal. Temos, ainda, o fato de os cemitérios permanece-
rem, em muitos casos, sob administração religiosa, o que retardava 
o projeto de laicização dos enterramentos; bem como uma preocu-
pação explícita com a morte e com a salvação da alma na sociedade 
formada no Brasil a partir da presença da cultura católica, na qual

Tudo era organizado para que este momento da morte trans-
corresse dentro da mais perfeita ordem, a hora da morte era 
administrada pelo moribundo de forma calma e serena. Os 
cuidados já haviam sido tomados quanto à distribuição dos 
bens, pois, através de testamentos, os cuidados eram provi-
denciados a fim de que a vontade do defunto fosse respei-
tada. O modo do funeral, a mortalha com a qual deveria ser 
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enterrado, o local e a igreja, tudo já havia sido atestado antes 
e só restava aos seus o cumprimento das ordens (PEREIRA, 
2007, p. 36).

O historiador arezense Claudionor Barroso Barbalho, que 
produziu um estudo sobre a Vila de Arez, identificou a existência 
de espaços de enterramento e cemitérios locais. Segundo ele, até o 
início do século XX, especialmente nas zonas rurais, o costume era 
de enterramentos próximos às residências do morto e sem qualquer 
formalidade por causa das dificuldades de locomoção. Consultando 
documentos históricos, infelizmente hoje indisponíveis, como o Li-
vro de Tombo da Matriz e as Atas da Vereação de Arez, Barbalho lo-
calizou espaços de enterramento a partir de meados do século XVIII. 
Conforme afirmou, ele identificou a existência de uma vala coletiva 
nos chamados “tempos do cólera” e um “Cemitério dos Escravos” 
que, para o autor, estaria há alguns metros da lateral do atual cemi-
tério, onde hoje se encontra um cruzeiro destacando sua localização 
(BARBALHO, 2005, p. 65-68 e 82). 

Mas é o relatório do Presidente da Província do Rio Grande 
do Norte, José Bento da Cunha Figueiredo Junior, apresentado à As-
sembleia Legislativa, no ano de 1881, a fonte histórica que eviden-
cia de modo mais detalhado essa preocupação com a salubridade 
pública e, consequentemente, com a construção de cemitérios em 
diferentes regiões da província. Segundo esse documento, naquela 
época, os cemitérios provinciais estavam em condições distintas de 
infraestrutura: murado, mas sem capela, como o de Natal; cercado, 
mas sem portão, como o de São José de Mipibu; cercado de “faxi-
nas”, isto é, composto por cercas feitas de varas entrelaçadas, como 
o de Papari, atual Nísia Floresta; cercado por madeira de mangue, 
como o de Macau; “cheio de matos” e com as cercas caídas, como o de 
Flor, atual Vila Flor; feito às custas de donativos particulares, como o 
de Currais Novos; em início de construção, como em Ceará-Mirim; 
alguns enterramentos em capelas de engenhos, como na região de 
Canguaretama; ou mesmo a não existência de cemitério “em par-
te alguma”, onde “os enterramentos se fazem nas igrejas”, como no 



 136 | Francisco Sales Neto, Aldilene César & Diego Chacon (Orgs.)

Príncipe, atual Caicó. Nesse mesmo documento, que sugere as con-
dições distintas dos locais existentes para as práticas de enterramen-
to, é possível identificarmos a existência de dois cemitérios em Arez, 
ambos sem cercas de delimitação: 

Município de Arez – Tem dois cemitérios. O primeiro, que 
em março de 1856 começou a prestar-se para o enterramento 
dos cadáveres, tem 150 palmos quadrados, e dista da vila 50 
braças pouco mais ou menos. O segundo, que principiou a 
servir  em janeiro do ano passado [1860], é de 100 palmos 
de comprimento e 70 de largura, distando da vila 30 braças. 
Ambos esses cemitérios, que se acham bento, não estão cer-
cados nem limpos (FIGUEIREDO JUNIOR, 1862, p. 11).4

De acordo com Barbalho (2005, p. 66), esse segundo cemité-
rio mencionado no relatório estaria na mesma localização do atual 
e “em razão do crescimento da população da Vila de Arez, houve a 
necessidade de se ampliar o espaço físico do cemitério que não mais 
atendia a demanda do município. Foi aí que Frei Herculano erigiu o 
frontão e o muro”. 

Figura 01: Frontão do 
Cemitério de Arez. Foto 
de autoria anônima, sem 
data. Disponível em: https://
www.ipatrimonio.org/ares-
-portao-do-cemiterio/#!/
map=38329&
loc=-6.1936929999999935,-
35.16191999999999,17. Aces-
so em: 01 abr. 2022.

4 Todos os documentos citados neste texto tiveram sua grafia atualizada, sem alteração das 
informações expressas.
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Figura 02: Imagem atual 
do Frontão do Cemitério 
de Arez. Foto de Luís Felipe 
Soares para os autores, 2021.

Apesar das lacunas documentais acerca dessa construção, é 
possível afirmarmos que o atual cemitério de Arez estava em fun-
cionamento já na segunda metade do século XIX, sendo consenso 
entre os estudiosos arezenses que o frontão foi erigido pelo denomi-
nado frei Herculano em 1882 (ALFRÊDO, 2000; BARROSO, 2005; 
SALES, 2010; LINS NETO, 2011). Pesquisas em torno da vida des-
se religioso em repositórios bibliográficos, em páginas da internet 
dedicadas a temas históricos e em hemerotecas digitais apresentam 
muitas “entradas” sobre ele, destacando seu trabalho missionário de 
propagação da fé católica e seu empenho no processo de construção 
de cemitérios, cruzeiros e igrejas no Rio Grande do Norte, Pernam-
buco e, principalmente, na Paraíba. Quando de seu falecimento, em 
1885, um jornal do Rio de Janeiro republicou uma nota de um jornal 
paraibano que reforça tal interpretação: 

Verdadeiro ministro do Crucificado, ele [o “missionário pa-
dre Hermenegildo Herculano”] se recomendava à estima e 
veneração pública por suas eminentes virtudes, e não menos 
pelos serviços prestados à Igreja e ao Estado, mediante a pré-
dica do Evangelho em suas fecundas missões e a construção 
de vários templos e cemitérios nesta província e fora dela (O 
APÓSTOLO, 1885).
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As menções já localizadas sobre esse religioso, como esta por 
ocasião de sua morte, costumam ser breves nas informações e apre-
sentam discrepâncias na composição de seu nome, nas datas das 
ações por ele desenvolvidas e até mesmo na posição religiosa por ele 
ocupada (padre, frei, missionário, mestre etc.). Além dessa divergên-
cia de informações, não localizamos ainda documentos produzidos 
no próprio século XIX que, efetivamente, abordem o processo de 
construção do frontão do cemitério de Arez. Entre os próprios his-
toriadores clássicos do Rio Grande do Norte, como Luís da Câmara 
Cascudo, existem divergências acerca do ano de construção do fron-
tão, predominando o ano de 1882 – data oficialmente utilizada pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1962, 
quando de sua patrimonialização.

Embora precisemos de mais informações documentais, acre-
ditamos que o responsável pela construção do frontão do cemitério 
tenha sido mesmo o religioso paraibano Hermenegildo Herculano 
Vieira da Costa (c. 1820-1885), conforme sugere um texto da época, 
escrito por João Pegado Filho e publicado no jornal A República, no 
ano de 1890: “Nenhum edifício digno de menção existe em Arez, 
além de sua Igreja Matriz e o cemitério, que foi edificado no ano de 
1880 por iniciativa do missionário H. Herculano e com os recursos 
particulares dos habitantes da freguesia” (PEGADO FILHO, 1890). 
Independentemente de João Pegado Filho datar a construção do ce-
mitério como sendo de 1880, pensamos que ele podia está a se refe-
rir ao frontão. Não estamos, com isso, propondo uma nova datação, 
apenas queremos evidenciar um problema identificado durante a 
pesquisa: a existência da atribuição de diferentes datas para a cons-
trução do cemitério e de seu frontão (1880, 1882 e 1884) e a ausência 
de documentos históricos que nos permitam definir um posiciona-
mento sobre essa questão.5 

5 Na documentação encontrada, às vezes a datação é atribuída ao cemitério e às vezes ao 
frontão. Ou mesmo, a depender do autor do documento, cemitério e frontão aparecem 
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Por ora, o relato da visita pastoral do Bispo de Olinda ao Rio 
Grande do Norte, no ano de 1882, é o único documento localizado 
que nos permite algumas reflexões sobre o caso. O relato foi redigido 
pelo prestigiado médico e escritor norte-rio-grandense Luiz Carlos 
Lins Wanderley, que nos informa da passagem do bispo Dom José 
Pereira da Silva Barros por diversas cidades da região de Arez. Em-
bora o relato sobre Arez seja breve e não tenha mencionado o cemi-
tério, ele destaca o estado de “quase ruína” em que se encontrava o 
antigo “convento jesuíta”, pertencente à matriz de São João Batista 
– situação que nos permite supor ter justificado a reforma da igreja, 
concluída em 1884, data que ainda consta no frontispício da matriz. 
Por sua vez, na passagem por Goianinha, o relato das ações episco-
pais menciona uma celebração religiosa no cemitério local, onde o 
bispo diocesano fez uma prece aos finados; e destaca a chegada de 
trem à cidade do “padre mestre Herculano” que, em 1882, estaria na 
região em trabalho de edificação e reparo de templos:

O padre mestre Herculano anda missionando por aquelas 
paragens [Goianinha e região] e apura os seus esforços  na 
edificação ou no reparo dos templos. O povo o estima e ele 
consegue do povo, que é dócil e reverente, tudo quanto quer. 
O padre mestre Herculano não é um missionário adiantado 
em conhecimentos, mas é louvável pela sua conduta e ótimas 
intenções (WANDERLEY, 1882, p. 80).

Não podemos esquecer que os frontões dos cemitérios de 
Goianinha e Nísia Floresta (esta última, à época, Papari) são con-
temporâneos e guardam semelhanças em seus traços arquitetôni-
cos com o de Arez, tendo suas autorias também atribuídas ao frei 
Herculano. 

como sendo construídos no mesmo momento. Como a maioria desses autores não in-
formam a fonte da informação, como fez Nestor dos Santos Lima, em texto de 1929, que 
datou o cemitério para o ano de 1882, fica difícil sabermos quais documentos embasaram 
essas datações (LIMA, 1990). 
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Figuras 03, 04 e 05: Da esquerda para a direita, os frontões dos cemitérios de Nísia Flo-
resta (azul), Arez (laranja) e Goianinha (Verde). Fotos de Francisco Firmino Sales Neto 
(Nísia Floresta), Luís Felipe Soares (Arez) e Diego Firmino Chacon (Goianinha), 2022.

Caberia um estudo comparativo desses frontões, analisando os 
aspectos históricos e artísticos de suas construções, mas isso ultrapassa 
os propósitos deste texto. Mesmo assim, o fato de o missionário estar 
de passagem por Goianinha, em 1882, reforça a ideia que ele estava a 
atuar na região, possivelmente coordenando obras de construção e de 
reformas em edifícios religiosos. Nos termos do próprio documento, 
o padre Hermenegildo Herculano estava a “edificar com a pedra um 
templo para Deus” (WANDERLEY, 1882, p. 90). Como afirmamos 
antes, isso mostra a dificuldade enfrentada na época para transformar 
os cemitérios em espaços laicos, visto que o próprio construtor dos 
frontões era um religioso e não um representante do Estado. Muitas 
vezes, a gestão e conservação desses espaços estavam sob responsabi-
lidade da Igreja e dependiam de donativos da população. 

A despeito das diferentes datações até agora localizadas – 1880, 
1882 e 1884 – somente com a continuidade da pesquisa poderemos 
identificar novos elementos para chegarmos a uma compreensão 
mais segura e precisa acerca do cemitério de Arez no período de sua 
construção, inclusive ampliando os dados disponíveis acerca da vida 
do religioso construtor de seu frontão. Dessa forma, os dados até o 
momento disponíveis nos permitem concluir que a existência do ce-
mitério de Arez é anterior à construção de seu frontão, sugerindo 
que o muro e a composição arquitetônica frontal tenham sido feitos 
em decorrência de obras de melhoramento do espaço cemiterial, no 
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início dos anos 1880, provavelmente concluída em 1882, sob realiza-
ção do frei Herculano.

A invenção de um patrimônio

Construído na segunda metade do século XIX, com fins especí-
ficos de ser um espaço fúnebre, o cemitério de Arez não era pensado 
como um bem patrimonial. A própria ideia de patrimônio, instituída 
na Europa entre o final do século XVIII e início do século XIX, ainda 
estava por ser estabelecida no Brasil. Para ser patrimonializado, foi pre-
ciso que novos usos fossem pensados para essa edificação e que, sobre 
ela, incidisse um processo de significação, a partir do qual os sujeitos 
pudessem enxergar valores culturais, históricos e artísticos. Todo esse 
processo ocorreu ao longo do século XX, seja de modo amplo, pela 
atuação dos intelectuais que instituíram a política de patrimônio no 
Brasil nos anos 1930; seja de maneira mais específica, pelos escritores 
que foram construindo a ideia de que o cemitério de Arez se enquadra-
va nessa noção de patrimônio que estava sendo elaborada. 

Nesse ponto, entraram em cena os intelectuais viajantes que, 
em 1929, 1937 e 1961, visitaram o cemitério de Arez e nos legaram 
alguns registros de suas visitas: Mário de Andrade, Câmara Cascudo 
e Oswaldo de Souza. No contexto do século XX, quando a impren-
sa se consolidou no Brasil, ser intelectual era também publicar nos 
jornais e revistas, mediando a experiência cultural de conhecer e dar 
a conhecer o Brasil – ou os Brasis regionalmente possíveis. Surgiu 
ali uma produção expressiva de relatos de viagens, sob o formato de 
crônicas, que ocupavam espaços de destaques nas páginas dos perió-
dicos, oriundos de uma nova relação entre narrar e viajar. O aumento 
expressivo do número de jornais e revistas em circulação favoreceu a 
publicação desse tipo de texto. Entre os motivos para o aumento das 
viagens pelo Brasil, podemos destacar o desenvolvimento das estra-
das, dos transportes e das hospedarias no território nacional, estabe-
lecendo uma aproximação entre o viajar e o escrever. 
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Mário de Andrade e o “portão maravilhoso” do cemi-
tério de Arez

Um exemplo de intelectual viajante, que utilizou as páginas dos 
jornais para publicar seus relatos, foi o escritor paulista Mário de An-
drade. Sua centralidade no chamado Movimento Modernista Paulis-
ta que, a partir dos anos 1920, instituiu uma ideia de arte moderna 
nacional, fez de Mário de Andrade um intelectual prestigiado e um 
pensador importante no sentido de explicar o Brasil na primeira me-
tade do século XX. Do lugar social em que estava, a cidade de São 
Paulo em ritmo acelerado de modernização, ele não só propôs o co-
nhecimento da diversidade cultural localizada no interior do Brasil 
como viajou pelo país para ver de perto a complexidade étnica e cul-
tural do brasileiro. Durante os anos 1920, ele empreendeu uma via-
gem a Minas Gerais (1924) e duas longas viagens etnográficas pelas 
regiões Norte (1927) e Nordeste (1928-1929) do Brasil, vivenciando e 
anotando diariamente o que vivia. Essas viagens foram basilares para 
a formação do seu pensamento sobre a identidade brasileira.

Na viagem realizada entre dezembro de 1928 e fevereiro de 
1929, ele permaneceu no Rio Grande do Norte por mais de um mês, 
hospedado em Natal, na residência de Luís da Câmara Cascudo, ou 
percorrendo o estado para conhecer as regiões litorâneas e sertane-
jas. Na ocasião, eles passaram por muitas cidades e povoações poti-
guares, como São José de Mipibu, Papari, Goianinha, Arez, entre tan-
tas outras. Nessas visitas, Mário de Andrade produziu notas, textos, 
fotografias e coletou material de pesquisa para seus estudos culturais. 
Iniciou também uma coluna chamada O turista aprendiz, publicada 
no jornal Diário Nacional, de São Paulo, no qual se portava como 
um cronista a relatar sua viagem. Esses e outros textos foram reuni-
dos, postumamente, em um livro que leva o mesmo nome da coluna, 
configurando-se como um dos mais importantes livros de relatos de 
viagem do Brasil. 
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Da passagem por Arez, em 7 de fevereiro de 1929, ele escreveu 
uma notícia curta: “É já tardinha e Arez passa por nós. No longe, 
quatro quilômetros pra esquerda, passa o mar guardando na memó-
ria dos moradores da vila o ronco dos aviões que vão pro sul” (AN-
DRADE, 1929). A brevidade do comentário sobre Arez contrasta 
com relatos mais extensos sobre outros locais por onde passou. Mas 
isso não significa que ele não tenha se interessado pelo que viu. No 
texto O trabalhador nordestino, também publicado no Diário Nacio-
nal, em  20 de março de 1929, ele fez um comentário sobre o frontão 
do cemitério: “Pelo menos que pudesse abrir portões maravilhosos 
que nem os que a gente encontra em cemitérios nordestinos, o de 
Arez, o de Goianinha, o de Augusto Severo [atual Campo Grande], 
por exemplo. Portões que nordestino fez” (ANDRADE, 1929, grifo 
nosso). Utilizando o termo portão, Mário de Andrade demonstrou 
encanto com os frontões de alguns cemitérios potiguares, tendo ele 
também registrado em fotografias esses frontões de Arez, Augusto 
Severo e Goianinha. 

Essa atribuição de valor – maravilhosos portões nordestinos – re-
presenta a emergência da constituição de um valor artístico atribuído 
aos frontões dos cemitérios potiguares, especialmente o de Arez, que 
junto com a igreja matriz de São João Batista foram as duas constru-
ções arezenses por ele fotografadas. Seu olhar preocupado com os 
elementos culturais brasileiros esteve bastante atento ao cemitério, 
onde fotografou alguns túmulos e fez mais de um registro fotográfico 
do frontão. Uma dessas fotografias feitas por Mário de Andrade, com 
a legenda “Arez Cemitério (canto)”, causou-nos imensa surpresa: 
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Figura 06: Fotografia “Arez Cemitério (canto)”. Foto 
de Mário de Andrade, 1929. Fonte: Arquivo do Ins-
tituto de Estudos Brasileiros USP – Fundo Mário de 
Andrade, código de referência: MA-F-0937-01.

Trata-se da imagem de uma coluna lateral, em estilo artístico 
semelhante ao do frontão, que englobava a composição de muro e 
entrada cemiterial erguida por frei Herculano. A presença dessa colu-
na na composição arquitetônica do cemitério, para nós, foi uma das 
maiores descobertas desta pesquisa até o momento. Sabíamos que era 
pouco provável que Mário de Andrade tivesse cometido um equívo-
co ao escrever a legenda da fotografia. Então, começamos a procurar 
outras informações sobre a coluna retratada. Em pesquisa de campo 
nos cemitérios da região, percebemos a existência de colunas de canto 
ou marcas da existência de antigas colunas também nos cemitérios 
de Goianinha, Nísia Floresta e São José de Mipibu – o que mais uma 



Conhecer Arez: histórias, memórias e culturas | 145

vez evidencia a necessidade de uma reflexão comparativa entre essas 
edificações. Mas foi quando localizamos uma imagem panorâmica do 
muro e frontão do cemitério de Arez em sua completude que, final-
mente, confirmamos a fotografia e a legenda de Mário de Andrade. 
A imagem a seguir foi publicada pela Revista do Arquivo Público de 
Pernambuco, nos anos 1950, constando a presença da mesma coluna 
cemiterial registrada pelo viajante paulista, no ano de 1929:

 

Figura 07: Conjunto arquitetônico frontão, muro e coluna lateral do cemitério de Arez. 
Foto de autoria anônima, sem data. Fonte: Revista do Arquivo Público de Pernambuco, 

1956.

Se observarmos a extremidade direita dessa fotografia, po-
demos perceber a mesma coluna fotografada por Mário de Andra-
de. Embora essa imagem panorâmica não tenha datação, é possível 
deduzirmos que ela seja anterior aos anos 1940, porque ainda não 
aparece o túmulo de Leônidas de Paula6, que é hoje bem visível na 
parte frontal do cemitério. De todo modo, não nos é possível afirmar, 
ainda, em que momento essa coluna deixou de existir e quais fatores 
contribuíram para a sua retirada do local e o seu desaparecimento. 
Mesmo assim, destacamos a percepção de que o conjunto arquitetô-

6  Segundo a placa no túmulo de Leônidas de Paula, ele faleceu em 15 de novembro de 1942.
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nico do cemitério não incluía somente o frontão e que Mário de An-
drade, na condição de um turista aprendiz em viagem por Arez, foi 
um dos poucos a registrar essa coluna e um dos primeiros a atribuir 
valor artístico à edificação. Graças a seus registros visuais e escritos, 
pudemos “descobrir” esse elemento arquitetônico outrora existente 
no canto do muro do cemitério de Arez e sabermos que um “portão 
maravilhoso” o encantou no final dos anos 1920.

Câmara Cascudo e o “nosso patrimônio artístico”

Enquanto Mário de Andrade esteve no Nordeste, em 1929, ele 
e Luís da Câmara Cascudo estiveram juntos na passagem por Arez. 
Assim como o escritor paulista, Câmara Cascudo produziu estudos 
basilares para pensar o Brasil e o brasileiro. Escritor erudito, atuou em 
diferentes áreas de saber, destacando-se no campo dos estudos folcló-
ricos. No campo dos estudos históricos, assumiu a tarefa de escrever 
e dar a conhecer uma história do Rio Grande do Norte e da cidade do 
Natal, elencando sujeitos e fatos que julgou dignos de destaque. Este-
ve em contato com a literatura jornalística ainda na juventude, pois 
seu pai era dono de um jornal, por onde se lançou no cenário letrado 
potiguar em 1918. Durante muitos anos escreveu colunas para os pe-
riódicos natalenses A Imprensa, A República, Diário de Natal, entre 
outros veículos de imprensa. Neste último jornal, a partir de 1939, 
publicou sua mais famosa coluna: a Acta Diurna, na qual escreveu 
sobre temas do cotidiano, por ele observados no presente, mas que 
mantinham relações com o passado norte-rio-grandense. 

Por diversas vezes, Câmara Cascudo visitou Arez. Uma dessas 
viagens ocorreu em 1937, justamente no ano em que foi criado o 
então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN 
atual IPHAN), tendo sido Mário de Andrade um dos intelectuais 
que, decisivamente, contribuíram para a criação de um órgão de Es-
tado com o objetivo de instituir uma política pública de proteção ao 
patrimônio nacional. Esse órgão foi responsável por definir diversas 
construções arquitetônicas como monumentos históricos e artísticos 
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nacionais. Embora não tenha participado efetivamente desse projeto, 
Cascudo assumiu uma postura de defensor da patrimonialização e da 
consequente recuperação de monumentos históricos no Rio Grande 
do Norte, entre os quais podemos destacar sua atuação incisiva em 
defesa do Forte dos Reis Magos, em Natal. 

Ao longo de sua atividade jornalística, Cascudo também es-
creveu textos sobre temas e sujeitos da história e da cultura de Arez. 
Uma dessas crônicas merece nossa atenção: o texto Arez: terra de ve-
lhas tradições - os índios e os flamengos, publicado no jornal Diário 
de Notícias, do Rio de Janeiro, em 12 de junho de 1937. Esse texto 
decorreu de uma viagem de Cascudo à “terra” arezense, incluindo 
longa informação histórica e algumas fotografias do frontão do cemi-
tério e uma fotografia dele próprio, Cascudo, escorado à Santa Colu-
na, de frente à igreja matriz. 

Figura 08: Imagem do escritor Luís 
da Câmara Cascudo,, em Arez, escora-
do à “Santa Coluna”. 
Fonte: Diário de Notícias, Rio de Ja-
neiro, 12 de junho de 1937.
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Esse longo texto apresenta uma história local centrada no pas-
sado indígena e nas presenças portuguesa e holandesa na região. Em 
seu conteúdo, a crônica apresenta dados e datas, muitas vezes inco-
muns, que merecem cuidadosa reflexão, sobre os quais não iremos 
nos deter agora. Sobre o cemitério, além de uma fotografia, com a 
legenda “Portão do Cemitério de Arez, construído pelos jesuítas”, 
aparece a seguinte referência: “A igreja [de Arez] foi remodelada em 
1867 e quase transformada em 1884. Rasparam os [aspectos] ca-
racterísticos antigos. Do trabalho arquitetônico jesuítico só existe o 
portão do cemitério, legitimo barroco, desenhado e construído por frei 
Herculano em 1884” (CASCUDO, 1937, grifo nosso). 

Como outros fragmentos e informações desse texto cascudia-
no, necessita de crítica tal associação entre o cemitério do século XIX 
e uma herança arquitetônica jesuíta, assim como a atribuição da data 
de 1884 para a edificação do frontão – o que, nos parece, decorre 
da datação da reforma da igreja, registrada no frontispício da ma-
triz. Além das datas já apresentadas neste texto acerca da construção 
do frontão do cemitério (1880 e 1882), Cascudo trabalhou com uma 
terceira datação: 1884. Dois anos depois da visita de 1937, em 14 de 
novembro de 1939, Cascudo publicou novo texto sobre Arez, histo-
riando a igreja matriz de São João Batista, no jornal A República, no 
qual voltou a tratar do cemitério, mantendo a data de 1884 para a 
construção do frontão: “Em 1884 Frei Herculano, agitando as  santas 
missões, constrói a maravilhosa frontaria do Cemitério, num barro-
co enramilhetado e sedutor, remodela a Matriz (CASCUDO, 1939)”.7 

A despeito desse problema de datação, sobre a qual esta pes-
quisa tem buscado avançar nas informações, cumpre destacar outro 
aspecto desses fragmentos: a preocupação do autor com os aspec-
tos artísticos da construção. Novamente, como já havia feito Mário 
de Andrade, a adjetivação de “maravilhosa” é atribuída ao frontão e 

7 Localizamos reedições desse texto cascudiano e citações atuais desse mesmo fragmento 
que alteraram a informação da data do frontão do cemitério de 1884 para 1882, diferindo 
da edição original de 1939.
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estabelece associações com o barroco colonial – elemento artístico 
que estava em destaque como símbolo da brasilidade construída pelo 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na seleção das 
primeiras construções que foram reconhecidas como patrimônio no 
país. 

Cascudo prosseguiu com essa atribuição de valor artístico em 
um outro texto, exclusivamente sobre o cemitério de Arez, publicado 
no jornal A República, em 22 de março de 1946, sob o título O portão 
do cemitério de Arez. Já no primeiro parágrafo, afirma que o “portão” 
do cemitério tem sido sempre lembrado em conversas como “arte 
antiga, digna de carinhosa atenção”, afirmando existirem fotografias 
da construção publicadas por várias revistas do Rio de Janeiro e São 
Paulo, “gabando-lhe o conjunto e a imponência das linhas senho-
riais”. Nega ter sido erigido pelos holandeses ou durante o período 
colonial, como diz ter ouvido falar e como ele próprio escreveu em 
textos anteriores, datando-o, dessa vez, como sendo de 1882:

O frontal do cemitério não é colonial nem muito antigo. Não 
tem a honra de possuir um século. Data da segunda metade 
do século XIX.
Foi construído em 1882 por um missionário capuchinho, frei 
Herculano. Ninguém saberá porque o frade, de imponente 
aspecto e intensa peregrinação pela zona do agreste norte-
-rio-grandense, decidiu reviver o rocaille num recanto hu-
milde de uma Província paupérrima.
Não sei porque frei Herculano deliberou dirigir os canhes-
tros pedreiros da época para um trabalho que seria esgotan-
do, copiando modelos longínquos e de beleza impossível de 
interpretação (CASCUDO, 1946).

 Mas é a sua ênfase na importância daquela construção que se 
destaca no texto:

Curioso é que o portão do cemitério de Arez não tem impor-
tância alguma nem possui a mais distante e vaga impressão 
artística. Nem foi feito por holandês.
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O que há de notável é o muro frontal do cemitério, em alto 
relevo, patinado pelo tempo, valorizando os desenhos em 
puro rococó, não no sentido inferior do estilo mas no plano 
sugestivo do rocaillage.
(...).
Mas o rococó, pelo enramilhetado, pela confusão ornamen-
tal, as grinaldas, cruzamentos de flores, conchas, frisos, vo-
lutas, agrada sempre aos que se dispensam de olhar devagar. 
No comum, o rococó é um estilo de requinte, de luxo sedutor.
Não há outro modelo em todo o Rio Grande do Norte. O 
frontão do cemitério de Arez é o único [do] tipo que pos-
suímos.
(CASCUDO, 1946). 

Para Cascudo, a importância do cemitério de Arez residia no 
seu frontão, justamente pela riqueza artística do que classificou como 
estilo rococó e, sobretudo, por sua excepcionalidade no território 
norte-rio-grandense. Alguns aspectos presentes nesses textos mere-
cem nossa reflexão: 1) apesar de algumas mudanças em torno das 
informações entre os três textos cascudianos citados, especialmente a 
atribuição das datas (1882 e 1884) e a percepção dos estilos artísticos 
(barroco e rococó), eles mantêm entre si uma preocupação em desta-
car a importância cultural do frontão do cemitério; 2) entre os aspec-
tos destacados pelo autor, a excepcionalidade merece atenção por ser 
este um dos critérios por muito tempo utilizados para definir os bens 
patrimoniais no Brasil: exemplares arquitetônicos raros ou únicos de 
movimentos artísticos e momentos históricos específicos; 3) esses 
textos de Cascudo são os mais citados por aqueles que tem escrito 
sobre o frontão, sendo a referência para as principais informações e 
interpretações existentes em torno do tema; e 4) sobressai-se dessa 
discussão um posicionamento de Cascudo, enquanto historiador, de 
usar seu espaço no jornal para evidenciar as condições estruturais 
de antigas construções do Rio Grande do Norte, como a igreja e o 
cemitério de Arez, que corriam riscos de desmoronar. 

Assim como fez Mário de Andrade, Câmara Cascudo propôs 
um sentido ao frontão do cemitério de Arez ao lhe atribuir valor ar-
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tístico. Embora o aspecto histórico esteja, de alguma forma presente, 
por se tratar de uma construção do século XIX, a ênfase se deu nos 
atributos artísticos do frontão, nomeadamente uma composição esti-
lística entre o barroco e o rococó – para o qual ele chamava a atenção 
e esperava resposta em favor da preservação do bem. Não por acaso, 
ele concluiu esse texto de 1946 com uma advertência em prol do que 
entendia ser o patrimônio artístico norte-rio-grandense: “Quando o 
frontal do cemitério de Arez desmoronar, com ele perderemos um 
dos elementos mais sugestivos do nosso patrimônio artístico, tão 
pouco, tão pobre, tão esquecido” (CASCUDO, 1946). 

Oswaldo de Souza: Arez no acervo do patrimônio his-
tórico e artístico nacional

Dentre os inúmeros leitores desses textos publicados por Câ-
mara Cascudo, um merece destaque: Oswaldo de Souza, amigo e 
parceiro intelectual de Cascudo. Oswaldo Câmara de Souza foi um 
intelectual norte-rio-grandense que dedicou boa parte de sua vida 
aos estudos musicais. Nasceu em uma família de boas posses, que o 
possibilitou ter uma educação formal, além de uma educação musi-
cal. Ao sair de Natal para estudar, alargou sua rede de sociabilidade e 
foi ocupando postos de trabalho em diferentes áreas culturais, como 
o folclore e o patrimônio. Caracterizado pela dedicação que aplicava 
às pesquisas em que era encarregado, foi indicado ao então Departa-
mento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (antigo SPHAN 
e atual IPHAN), em 1961, para produzir um inventário das obras e 
bens artísticos e culturais do Rio Grande do Norte. Incumbido des-
ta missão, empreendeu uma viagem por todo o estado, produzindo 
relatórios e fazendo fotografias desses bens. Como resultado dessa 
viagem, “eis levantada a arquitetura civil e militar, a arquitetura re-
ligiosa, o acervo de imagens, os oratórios, os valores arqueológicos” 
(PEREGRINO, 2019). 

O conjunto desses relatórios e fotografias virou a publicação 
Acervo do patrimônio histórico e artístico do Rio Grande do Norte, or-
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ganizado nos anos 1970, mas que consultamos em sua edição de 2019. 
Nessa publicação, ele demonstra sua preocupação em evitar a destrui-
ção dos bens culturais do passado norte-rio-grandense. Para ele, 

Os bens culturais do passado são as testemunhas da grandeza 
de um povo. O culto e respeito às nossas tradições devem estar 
bem vivos e palpitantes, no espírito de cada um de nós, moti-
vadores que são da unidade social e nacional. Todos sabemos 
que o culto da tradição é uma grande força psicológica para a 
segurança e a integridade da Pátria (SOUZA, 2019, p. 15).

No trabalho de campo pelo Rio Grande do Norte, entre o fi-
nal de 1961 e início de 1962, Oswaldo de Souza também passou por 
Arez e se concentrou em três bens culturais, que ele assim nomeou: 
a igreja e residência dos jesuítas, o conjunto escultórico dos Reis Ma-
gos e o “frontispício” do cemitério. Sobre a igreja, o autor fez uma 
breve contextualização histórica e, junto a uma fotografia, alegou o 
estado de descaracterização em que se encontrava a construção feita 
pelos jesuítas. Sobre as imagens dos Reis Magos, também com uma 
fotografia, destacou o trabalho artesanal do escultor anônimo. E no 
fragmento que nos interessa no momento, trouxe uma apresentação 
e uma fotografia do frontão do cemitério. Seguindo o padrão dos 
textos presentes no livro, Oswaldo de Souza fez um curto percurso 
pela história do edifício e, citando Cascudo, destacou a beleza e im-
portância da construção: 

O frontispício do cemitério de Arez (...) foi construído pelo 
capuchinho Frei Herculano, em 1882. Todavia, os ingênuos 
moradores da região acreditam que sua origem remonta ao 
período holandês.
Segundo o historiador Câmara Cascudo, essa obra, “com os 
ornamentos deliciosos do barroco, é a peça mais sugestiva de 
todo o Estado como decoração mural”.
Na verdade, no gênero, não há nada semelhante, talvez no 
Nordeste, pelo menos que saibamos. (...). Não se pode negar 
boniteza e elegância ao estilo ornamental rococó da obra de 
Frei Herculano (SOUZA, 2019, p. 132).
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Retomando os critérios de excepcionalidade e refinamento esti-
lístico destacados nos textos de Câmara Cascudo, Oswaldo de Souza 
prosseguiu com a atribuição de valor artístico ao frontão do cemité-
rio, reproduzindo as mesmas datas, características e atributos. Dada a 
proeminência literária de Cascudo e a amizade entre os dois, isso su-
gere um diálogo intelectual entre os autores e seus respectivos textos. 
Acreditamos que Cascudo tenha sido referência para os relatórios de 
Oswaldo de Sousa que, acrescentando as imagens, os enviou ao então 
Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Desses 
relatórios, resultou o tombamento, isto é, a patrimonialização de vá-
rios dos bens culturais por ele registrados. Dentre eles, as imagens 
dos Reis Magos e o frontão do cemitério de Arez que, em 1962, foram 
reconhecidos como patrimônio histórico e artístico nacional.

É preciso destacar que, no processo oficial de tombamento, a 
nomenclatura utilizada é “Portão” do cemitério de Arez. Sendo, ain-
da, como um portão que o frontão do cemitério permanece registra-
do no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Isso 
porque seu processo de tombamento tem o título “Portão do cemi-
tério de Arez, no município de Arez, estado do Rio Grande do Nor-
te”8, contando com oito páginas, nas quais se descreve a importância 
do frontispício e constam fragmentos das informações enviadas por 
Oswaldo de Souza, curtos pareceres do IPHAN, cópia de correspon-
dência ao gestor municipal de Arez e certificação do tombamento. 
Tal processo se iniciou em outubro de 1961 e se desenrolou até agos-
to do ano seguinte, quando o bem foi efetivamente tombado. 

Nesse documento, ao apresentar a edificação, Oswaldo de Sou-
za escreveu:

Em Arez observei o frontispício do cemitério local, em estilo 
rococó de gosto discutível. (...) Sua construção data de 1882 e 
é atribuída ao capuchinho Frei Herculano, que por essa épo-
ca ali andou em missão (C. Cascudo). Todavia, os moradores 

8 Processo número 669-T-62, de 1962, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional. Sua referenciação neste texto será feita da seguinte forma: (IPHAN, 1962). 
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da localidade até hoje estão convictos que sua origem remon-
ta ao período holandês. Está em bom estado de conservação 
(IPHAN, 1962).

Ao analisar a solicitação, o parecerista respondeu: “oficiamos 
a favor do tombamento do portão do cemitério de Arez tendo em 
consideração tratar-se de composição singular, bem ornamentada” 
(IPHAN, 1962). Aqui se destacam dois aspectos: primeiro, o investi-
mento intelectual para atribuir um singular valor histórico e artístico 
ao bem cultural e, segundo, a subjetividade do parecerista que define 
a patrimonialização pela “interessante curiosidade arquitetônica” da 
construção. Mesmo tendo destacado o bom estado de conservação 
do bem, antes do processo ser finalizado, Oswaldo de Souza enviou 
uma carta ao diretor do órgão expressando sua preocupação quanto 
a sua conservação. Segundo ele, no dia de finados de 1961, o cemité-
rio foi pintado de cal e desfigurado “de forma lamentável”: 

Figura 09: Frontão do Cemitério de Arez, 1961 ou 1962. Foto de Oswaldo Câmara de 
Souza. Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.
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Com esta preocupação em mente, Oswaldo de Souza solicitou 
uma opinião acerca de seu intuito pessoal de produzir um cartaz 
para ficar exposto no bem tombado e, assim, conscientizar a popula-
ção sobre a importância de seu patrimônio local:

Minha intenção é esclarecer e alertar o povo sobre a necessi-
dade de proteger esses monumentos, concitando-o a prestar 
vigilância sobre os valores integrantes do acervo histórico e 
artístico nacional. 
(...).
O “aviso” do cemitério de Arez diria assim: Esta obra de ar-
quitetura civil, pertencente à municipalidade de Arez, está 
integrada no acervo histórico e artístico nacional e, em caso 
nenhum, pode ser reparada, pintada ou restaurada sem pré-
via autorização da Diretoria do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional, órgão do Ministério da Educação e Cultura. 
Também não se poderá nela colocar anúncios ou cartazes, 
sob pena de multa” (IPHAN, 1962).

Alguns dias após essa carta, em 23 de agosto de 1962, o Portão/
Frontão do Cemitério de Arez foi inscrito oficialmente no Livro do 
Tombo Histórico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, sob o número 351. Interessante destacar que, inicialmente, 
o parecerista recomendou a inscrição no Livro do Tombo Artísti-
co – como vimos, em conformidade com o que pensavam Mário de 
Andrade e Câmara Cascudo. Mas, sem explicação de quais foram os 
motivos para a mudança, o frontão foi efetivamente inscrito no Livro 
do Tombo Histórico. Como estamos a propor neste texto, portanto, 
os sentidos atribuídos a esse bem cultural contribuíram para a sua 
patrimonialização. Por outro lado, como mostra a preocupação de 
Oswaldo de Souza, iniciou ali um novo momento para o frontão, que 
passava a fazer parte do “acervo do patrimônio histórico e artístico 
do Rio Grande do Norte”: a necessidade de cuidados e esforços vi-
sando a conservação e a preservação do agora também monumento 
histórico e artístico nacional.
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Considerações finais

O percurso feito neste texto ficou longo e, por isso, algumas 
imagens e aspectos foram deixados para uma reflexão posterior. Por 
exemplo, as questões ligadas aos aspectos artísticos, nomeadamente 
estilísticos, do frontão do cemitério de Arez; ou os usos do cemitério 
pela população local que, certamente, também contribuíram para a 
significação do cemitério como patrimônio histórico e artístico na-
cional. Por oportuno, voltaremos a escrever textos que deem conta 
dessa reflexão. Ao mesmo tempo, a proposta deste livro de lançar 
um convite para conhecer Arez nos levou a optar por um texto mais 
expositivo, que desse conta de evidenciar as informações sem apro-
fundar questões teóricas, como o debate conceitual sobre memória 
e patrimônio, que é central nas reflexões em torno da história dos 
bens culturais. Por isso, para historiarmos essa simbólica construção, 
optamos por nos concentrar nos esforços intelectuais de Mário de 
Andrade, Luís da Câmara Cascudo e Oswaldo Câmara de Souza, que 
participaram ativamente do debate público pela preservação e, con-
sequentemente, patrimonialização desse bem.

Os relatos de Mário de Andrade, Câmara Cascudo e Oswaldo 
de Souza, que passaram por Arez em diferentes momentos e com 
intenções distintas, foram feitos a partir de suas próprias visões de 
mundo ou das ideias de Brasil que possuíam. Essa margem subjetiva 
possibilitou que cada um destacasse aquilo que despertava sua aten-
ção e curiosidade. Coincidentemente, o frontão do cemitério cha-
mou a atenção de todos e por todos foi destacado como bem cultural 
digno de ser preservado por constituir uma significativa represen-
tação artística brasileira. Por meio desses esforços intelectuais, essa 
construção foi reconhecida como componente do patrimônio “his-
tórico nacional” e não somente local.

Isso é importante porque, ao longo do século XX, a política 
de patrimônio dependia desses esforços políticos e intelectuais. Para 
entendermos essa dimensão, basta nos perguntarmos: por que os 
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frontões dos cemitérios de Nísia Floresta e de Goianinha, que são 
arquitetonicamente e artisticamente semelhantes ao de Arez e que 
também foram construídos por frei Herculano no final do século 
XIX, não foram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional? Mário de Andrade também fotografou o frontão 
do cemitério de Goianinha, em 1929, e o próprio Oswaldo de Souza 
a serviço do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional comparou os frontões dos cemitérios de Arez e Nísia Floresta: 
“Os coruchéus e ornatos curvilíneos, do frontispício do cemitério de 
Nísia Floresta (...) lembram muito a decoração mural de Arez e, pro-
vavelmente, datam da mesma época” (SOUZA, 2019, p. 131). Isso 
não torna um bem mais importante do que o outro, mas, no contexto 
de meados do século XX, é preciso entendermos que a patrimoniali-
zação envolvia investimentos simbólicos e políticos para a sua obten-
ção. Do que resulta o reconhecimento oficial do frontão do cemitério 
de Arez enquanto portador de um valor histórico e artístico a ser 
preservado para as futuras gerações. 

Diante das informações aqui expostas, esperamos que este tex-
to desperte a curiosidade e provoque um debate em torno daque-
le que é tido como o principal elemento histórico e cultural e, por 
isso mesmo, bem patrimonial da cidade de Arez. Entendemos que a 
preservação, utilização e manutenção desse patrimônio dependem, 
sobretudo, da conscientização da população local acerca desse bem, 
que pode ser obtida por meio do ensino da história e da cultura locais. 
Foi essa preocupação educacional que, em última instância, motivou 
a produção deste texto, buscando incentivar a sua utilização para que 
professores encontrem referencial documental e bibliográfico para 
desenvolverem suas ações didáticas em favor do constante reconhe-
cimento do frontão do cemitério de Arez como patrimônio nacional, 
naquilo que se convencionou chamar de educação patrimonial.
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PORTÃO barroco do Cemitério Público da Cidade de Arez. Revista do 
Arquivo Público, Recife, a. VII-X, v. IX-XII, 1956.

SALES, André Valério. Lugares e personalidades históricas de Arez/RN. 
João Pessoa: Editora Universitária, 2010.



 160 | Francisco Sales Neto, Aldilene César & Diego Chacon (Orgs.)

SOUZA, Oswaldo Câmara de. Acervo do patrimônio histórico e artístico 
do Rio Grande do Norte. Natal: EDUFRN, 2019.

WANDERLEY, Luiz Carlos Lins. Visita episcopal do Exm. e Revm. Sr. 
D. José Pereira da Silva Barros à algumas parochias do Rio Grande do 
Norte. Natal: Typographia do Correio do Natal, 1882.



Conhecer Arez: histórias, memórias e culturas | 161

Anderson Dantas da S. Brito1

Introdução

Começo esse texto informando que, para o mesmo, não te-
nho a intenção de provocar polêmica ou sugerir algum 

plebiscito. O objetivo que conduz a discussão que problematizo se 
localiza na oportunidade de promoção de um diálogo pautado numa 
educação histórica que busca (re)conhecer alguns silêncios e prota-
gonismos que recaíram ao longo do tempo sobre parte da história 
do município de Arez (localizado no Litoral Sul do estado do Rio 
Grande do Norte).

É um direito da população conhecer a história local dos es-
paços que constrói e/ou em que habita, assim como de externar 
ou construir as suas consciências históricas, identificando-se com 
as suas ancestralidades e os seus pertencimentos. Nesse sentido, a 
oportunidade que agora me leva pelos caminhos históricos de Arez 
permeia-se por uma abordagem interdisciplinar entre a História e 
a Linguística a partir da toponímia que se faz fio-condutor para as 
constatações, análises e proposições dialógicas a serem apresentadas, 

1 Graduado em História (2004), Mestre em História (2012) e Doutor em Educação (2019) 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Publicou o livro Corografia e Produção 
Espaço-Identitária do Rio Grande do Norte (Editora Ideia). Professor de Ensino de História 
e Estágio Supervisionado do Centro das Humanidades da Universidade Federal do Oeste 
da Bahia. E-mail: andersondsb16@yahoo.com.br

Poderia se chamar Guaraíras: 
conhecer, ensinar e aprender sobre 

a História do município de Arez a 
partir de sua toponímia
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mas igualmente e possivelmente fomentadoras para as compreen-
sões que cada um(a) desejar. Pela Toponímia;

Deste modo, seria possível analisar a instituição imaginá-
ria de uma sociedade através dos nomes que batizam seus 
espaços uma vez que entendemos que, ao tratar da análise 
dos nomes dos espaços, a toponímia passa a fazer parte da 
Onomástica – campo da Linguística responsável pelo estudo 
dos nomes, corporificada pela história, indo muito além das 
restrições dos estudos dos nomes apenas pela significação 
etimológica (BRITO, 2012, p. 19).

O “caminho” que percorri e agora vos apresento encontra fun-
damentação numa historiografia local que também se faz corpus do-
cumental para a pesquisa, para o conhecimento, para constatações e 
possivelmente suscitar análises. Entre escrito(a)s e documentos que 
trazem/fazem o município de Arez enquanto protagonista como um 
todo ou em parte, destacamos uma obra clássica da toponímia poti-
guar: Nomes da Terra, de autoria de Luís da Câmara Cascudo (1968); 
decretos estaduais e uma fotografia que trata da educação. Mas, que 
outro ponto em comum estas fontes históricas se entrecruzam para 
além do recorte espacial em si - Arez?

O nosso objeto de conhecimento em discussão encontra es-
pecificidade numa vereda político-cultural do caminho da histori-
cidade de Arez que toma como vetor as denominações com origem 
indígena presentes na espacialidade local. 

Desde já, gostaria de dizer que, apesar dos profundos proces-
sos de colonialidade/conquista/dominação impostos pelos brancos 
europeus aos nossos povos ancestrais, que já estavam nessa parte do 
mundo antes de 22 de abril de 1500, a violência imposta através de 
uma língua estrangeira àquelas mais de duzentas que cá estavam/
existiam, não foi forte o suficiente para silenciar todas as referências 
denominativas feitas na terra em que cada grupo ancestral indíge-
na habitou ou habita. Justifico também a escolha pelo fato de que: 
“Contextualizados historicamente por mais de cinco séculos, ainda 
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hoje, os estereótipos e as estilizações do indígena colocam-no em um 
lugar desmerecido e menor na formação do povo brasileiro” (SILVA 
& COSTA, 2018, p. 19).

Assim, “aportei” em Arez para conhecer e pensar a sua histó-
ria a partir do topônimo que lhe “batiza”, oportunidade que também 
dialogo com algumas denominações indígenas que resistiram às di-
versas formas de invasão acontecidas no decorrer de sua existência. 
Atualmente, se fazer resistente é se fazer existente numa realidade 
cruel e destruidora dessa ancestralidade que muitos entendem como 
sendo os nossos povos originais. No Brasil em que nos últimos anos 
vimos acumular sucessivos recordes de destruição de florestas e ter-
ras indígenas para o usufruto do pseudo-progresso dos brancos ou 
elites agrárias, mineradoras etc. de hoje, evidenciar o valor dessas 
populações se torna luta e reconhecimento por nossa própria história 
e suas identidades.

Topônimos para lembrar e (re)conhecer a histórica 
presença dos povos originários

Nas terras toponimizadas e reconhecidas como Rio Grande do 
Norte, um dos gentílicos utilizados para aqueles que são naturais da-
qui é o potiguar, em referência à um grupo indígena que foi habitante 
de nosso litoral e ainda resiste em parte do litoral paraibano em fron-
teira com o nosso estado. Desse povo indígena potiguar que falava 
línguas tupis e habitava parte do que hoje corresponde ao território 
de Arez, muitos são os nomes que existiram ou resistiram a partir da 
oralidade que lhe é prática comum: Guaraíras, Jacumaúma, Patané, 
Aranun, Cabaru, Cametá, Camucim, Irimuá, Japarandiba, Nambu-
tiú, Panguá, Papeba, Paturá etc.

Foi nessa essência das denominações dos espaços que “mergu-
lhei” para compreender a necessidade e relevância de sabermos sobre 
as nossas histórias. Os nomes podem nos contar e ao mesmo tempo 
propor um encontro de consciências sobre quem somos e quais as 
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raízes étnico-raciais de onde viemos. Esses topônimos resistentes se 
fazem processos decoloniais de luta contra os invasores que toma-
ram/tomam e silenciaram/silenciam os povos subjugados. Por essa 
compreensão, trago inicialmente em destaque uma primeira exposi-
ção do referencial toponímico Arez, que fora apresentado por Cascu-
do (1968), com delineamentos de existência que foram demarcados 
pela cronologia de alguns acontecimentos da/na referida terra:

AREZ: – Em 15 de junho de 1760, fundava-se a VILA NOVA 
DE AREZ. Suprimida em 7 de agosto de 1832, criando o mu-
nicípio de Goianinha e transferindo a sede de AREZ. Restau-
rado em 8 de agosto de 1855. Extinto a 21 de abril de 1862, 
incorporando-o à Goianinha. Transferido para a Vila Impe-
rial de Papari em 16 de dezembro de 1864. Restaurado em 11 
de dezembro de 1876. Cidade em 29 de março de 1938.
Zona de lavoura, intensamente trabalhada e habitada mesmo 
antes da colonização portuguesa. Chamava-se ALDEIA AN-
TÔNIA em 1612. Estabelecimento agrícola e militar durante 
o domínio holandês. Aldeia de indígenas tupis, da língua ge-
ral, sob a direção dos padres jesuítas, em 1760, mas possi-
velmente fundada nos finais do século anterior. Possuía 949 
moradores indígenas. Era a ALDEIA DE SÃO JOÃO BATIS-
TA DE GUARAÍRAS, aludindo à grande lagoa próxima. As 
instruções, acompanhando os alvarás e leis de 6 e 7 de junho 
de 1755, 8 de maio e 14 de setembro de 1758, determinavam 
a substituição dos nomes nativos nas povoações pelas deno-
minações de localidades portuguesas. Instalou-se o Juiz de 
Fora de Olinda, Dr. Miguel Carlos Caldeira de Pina Castelo 
Branco, repetindo o nome de uma vila do Alentejo, distrito 
de Portalegre, em Portugal. Foi a segunda Vila no Rio Grande 
do Norte.
Em 1963, desmembrou-se de seu território área para cons-
tituir o município de SENADOR GERORGINO AVELINO 
(CASCUDO, 1968, p. 162).

Apesar do protagonismo colonialista que inicia a apresentação 
do topônimo Arez na obra Nomes da Terra, visto em: “Em 15 de ju-
nho de 1760, fundava-se a VILA NOVA DE AREZ”, o que me convo-
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ca para agora são as marcas da presença e da existência indígena an-
tes mesmo da devassa promovida pelos portugueses e até mesmo por 
outros (holandeses) com origens europeias e práticas eurocêntricas: 
“Zona de lavoura, intensamente trabalhada e habitada mesmo antes 
da colonização portuguesa. Chamava-se aldeia Antônia em 1612”; 
“Aldeia de indígenas tupis, da língua geral, sob a direção dos padres 
jesuítas, em 1760, mas possivelmente fundada nos finais do século 
anterior”; “Possuía 949 moradores indígenas. Era a aldeia de São João 
Batista de Guaraíras, aludindo à grande lagoa próxima”; e, “As ins-
truções, acompanhando os alvarás e leis de 6 e 7 de junho de 1755, 
8 de maio e 14 de setembro de 1758, determinavam a substituição 
dos nomes nativos nas povoações pelas denominações de localidades 
portuguesas.”

Uma primeira constatação nessa historiografia analisada é que 
verificamos uma única menção sobre topônimo indígena – “Guaraí-
ras”, que segundo Cascudo (1968, p. 88), compreende-se e significa: 
“Grande lagoa entre Goianinha e Arez. De guaraaíra, o indivíduo ris-
cado ou lanhado.” Apresentando também as seguintes variações orais 
e na escrita: Groaíras, Groaraíras, Guiraíras e Goaíras.

 Contudo, o processo de existência dos povos ancestrais se 
faz muito presente antes mesmo da fundação da Vila Nova de Arez, 
ocorrida em meados do século XVIII.  Para a História do Rio Grande 
do Norte, o território que hoje perfaz e contém a circunscrição geo-
política que é Arez, fora uma zona de lavoura intensamente habitada 
ainda antes do início da invasão portuguesa. 

Há muito tempo dedicada ao plantio que fora praticado pelos 
indígenas que ali haviam, recebeu muitos nomes para identificar rios, 
lagoas, matas e até mesmo o processo dominante e denominante das 
aldeias lideradas pelos padres jesuítas quando da imposição cultural 
religiosa, educacional, linguística e dos costumes a partir do cristia-
nismo católico em expansão pelo mundo e principalmente nessas 
terras do Novo Mundo, quando foram motivados pela Contrarrefor-
ma Católica, iniciada ainda no século XVI, na Europa e posterior-
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mente aprofundada, por exemplo, no século XVII, na Capitania do 
Rio Grande.

Para a realidade problematizada, concordo com Silva & Costa 
(2018), quando apontam para o domínio religioso estrangeiro que 
fora igualmente imposto aos povos ancestrais:

Nessas circunstâncias, a dominação europeia no âmbito 
econômico, político e cultural justificou-se e tornou-se exe-
quível pelos trabalhos da catequese. À frente das missões e 
dos aldeamentos indígenas, os jesuítas se responsabilizaram 
pela metamorfose dos índios, transformando-os em cristãos 
tutelados, com o propósito de aproximá-los do imaginário 
ocidental (SILVA & COSTA, 2018, p. 18).

O topônimo referente à aldeia São João Batista de Guaraíras 
é um exemplar da dominação portuguesa sobre os indígenas com a 
imposição do nome de um santo católico, São João Batista, mas tam-
bém é em parte uma denominação de resistência indígena referente 
à uma importante fonte hídrica do local, a lagoa de Guaraíras. Fator 
este que também pode ser compreendido como uma “dominação” 
indígena sobre os conquistadores portugueses e seus descentes atra-
vés da língua, mesmo que de forma não intencional. Contudo, não se 
faz pouco corroborar com a seguinte análise:

A catequese contribuiu fortemente para diluir tais represen-
tações disseminadoras de estereótipos de barbárie, em que se 
atribuíam aos índios características demoníacas. A enorme 
diversidade cultural encontrada no Brasil no momento da 
chegada dos portugueses foi paulatinamente absorvida pela 
ideia do índio genérico, com imagens depreciativas. Seres de-
generados, longe dos preceitos cristãos, necessitavam adotar 
hábitos da cultura não indígena para se tornarem ‘humanos’. 
A ação jesuítica interviu nos modos de vida dos indígenas, 
quando forçados a renunciarem a práticas ancestrais, a cos-
tumes transmitidos de geração em geração, a modos de viver, 
a tecnologias, a desejos e, até mesmo, a uma língua própria 
(SILVA & COSTA, 2018, p. 18).
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Nessa “batalha” de existência e sobrevivência, as comunidades 
indígenas da Capitania do Rio Grande (em que se encontra o atual 
Rio Grande do Norte) foram sendo dizimadas, em confrontos dire-
tos e desiguais sobre a posse da terra. Seja pela “Guerra dos Bárbaros” 
– equivocadamente nominada para favorecer a conquista portugue-
sa/europeia e ao mesmo tempo desclassificar as culturas indígenas, 
ou pelas práticas de dominação cultural promovidas por religiosos 
nos aldeamentos jesuíticos, a força política e bélica das armas, da re-
ligiosidade e da cobiça e posse das terras que se fez bastante forte ao 
ponto de que os brancos conquistadores mandaram silenciar mui-
tas das denominações indígenas que se sobressaíam: “As instruções, 
acompanhando os alvarás e leis de 6 e 7 de junho de 1755, 8 de maio 
e 14 de setembro de 1758, determinavam a substituição dos nomes 
nativos nas povoações pelas denominações de localidades portugue-
sas” (CASCUDO, 1968, p. 162).

A essa altura de meados do século XVIII, os confrontos da Co-
roa portuguesa com os padres jesuítas também estavam evidentes 
na luta pelas riquezas da terra. Dessa maneira, para a espacialidade 
em discussão, a reafirmação da dominação portuguesa recaiu sobre 
o apagamento nominativo presente na Aldeia de São João de Guaraí-
ras pois havia ali a presença de uma denominação indígena. Para a 
oportunidade, quando foi criada a segunda vila no Rio Grande do 
Norte, fizeram a importação e impuseram um topônimo vindo de 
além-mar: “[...] repetindo o nome de uma vila do Alentejo, distrito 
de Portalegre, em Portugal” (CASCUDO, 1968, p. 162).

E assim, observo que, em 15 de junho de 1760, data em que se 
fundou a VILA NOVA DE AREZ, ocorreu um duplo ato de poder 
para com a espacialidade local: a demarcação geopolítica para a den-
sidade populacional reconhecida e já existente, quando se criou uma 
vila, e ao mesmo tempo, sob imposição de norma régia, a demarcação 
do domínio português sobre a terra através do nome estrangeiro que 
fora imposto: AREZ. Ademais, compreendo que, conforme Castoria-
dis (1982), estava havendo naquele ato a continuidade da instituição 
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imaginária de uma sociedade através da destoponimização (retirada 
de um nome) e retoponimização (aposição de um novo nome) para 
a espacialidade, ou seja, a Vila Nova de Arez não existiu apenas para 
reconhecer a vultosa quantidade de “almas” vivas (habitantes) que 
ali já existiam, mas para igualmente silenciar alguns topônimos com 
referências nativas indígenas.

A presença indígena na toponímia educacional de Arez

Em todo esse contexto histórico problematizado pelos topô-
nimos, também destaco as idas e vindas correspondentes à supres-
são e restauração do status político da referida Vila Nova de Arez 
durante o século XIX, fazendo-a pertencer ao município de Goia-
ninha ou à Vila Nova de Papari (atual município de Nísia Floresta), 
mas que finalmente foi restaurado enquanto município em 11 de 
dezembro e 1876. Naquele momento, o império brasileiro já era 
acometido por muitas crises que questionavam o modelo escrava-
gista e administrativo da nação. Logo, a partir de 15 de novembro 
de 1889, quando uma República fora proclamada, outros investi-
mentos culturais também chegaram aos municípios do interior do 
Brasil para assim fazer valer a presença dos ideais republicanos de 
ordem e de progresso.

Na então Província do Rio Grande do Norte, que passou a ser 
Estado do Rio Grande do Norte, alguns atos nominativos trataram 
de substituir a presença imperial portuguesa sobre determinadas lo-
calidades (BRITO, 2012). Tendo em vista essas iniciativas igualmente 
dominadoras através de novos topônimos para alguns municípios e 
distritos do Rio Grande do Norte no final do século XIX, cabe ressal-
tar que Arez continuou com o seu topônimo, pois, apesar de ser de 
origem portuguesa, não fazia referência direta ao Império que havia 
dominado a nação até aquele momento.

Para esta etapa de nossa incursão sobre uma história nomi-
nativa, recupero o título deste diálogo quando afirmei inicialmente 
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que: “Poderia se chamar Guaraíras”. Acrescente agora que também 
poderia se chamar “Jacumaúma”.

Nesse ínterim e a partir do recurso de acréscimo para a propo-
sição de um outro topônimo possível com origem indígena, justifico 
com os acontecidos que apresentarei e são referentes para um outro 
momento histórico quando existiu uma tentativa de modernização 
da educação nacional advinda com a República, que começou no 
Brasil ainda na última década do século XIX e fora continuada a sua 
implementação no Rio Grande do Norte na primeira década do sé-
culo XX. Eram os grupos escolares,

[...] uma escola identificada com os avanços do século, uma 
escola renovada nos métodos, nos processos de ensino, nos 
programas, na organização didático-pedagógica; enfim, uma 
escola moderna em substituição à arcaica e precária escola de 
primeiras letras [...] (SOUZA, 1998, p. 29).

Esse contexto de “nascimento” de uma República é também 
importante para conhecermos uma camada da história de Arez que 
se fez relevante através de uma educação que fora proposta para uma 
parcela de seus munícipes na segunda década o século XX. Aconte-
cimento que, de alguma forma, igualmente recupera uma parte da 
existência indígena na espacialidade local.

Em 1911, o imaginário toponímico, a mover-se pelos interesses 
políticos locais, alargou-se ao homenagear uma figura cuja impor-
tância não tinha origem na elite política sediada em famílias com 
poder local:

Decreto N. 243 de 4 de Março de 1911
É criado na Vila de Arez um Grupo Escolar denominado Ja-
cumaúma.
O Governador do Estado do Rio Grande do Norte, usando da 
atribuição conferida pelo Código do Ensino vigente:
Decreta:
Art. 1º − É criado na Vila de Arez um Grupo Escolar deno-
minado “Jacumaúma” compreendendo duas escolas elemen-
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tares, uma para cada sexo.
Art. 2º − Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Governo, 4 de Março de 1911, 23º da República.
ALBERTO MARANHÃO
Francisco Pinto de Abreu (RIO GRANDE DO NORTE, 
1912, p. 59).

O Decreto estadual N. 243, de 1911, que criou o Grupo Escolar 
Jacumaúma, na Vila de Arez, “[...] dedicou homenagem a um líder 
indígena do século XVII que fora destaque na ocupação das terras 
onde se constituiu a primeira comunidade da futura Vila de Arez, 
sendo assim o reconhecimento àquele que seria considerado o ‘fun-
dador’ da espacialidade” (BRITO, 2019, p. 71).

A imagem a seguir possibilita visualizar a estrutura física do 
referido grupo escolar no ano de 1927, destacando-se no frontão de 
sua faixada a denominação em homenagem ao patrono indígena Ja-
cumaúma:

Figura 01: Grupo Escolar Jacumaúma – Arez/RN
Fonte: ÁLBUM de Fotografias do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte: 

“Escola Normal” de 1927.
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Nessa parte da história de Arez, que também é um capítulo da 
história da sua educação, devemos chamar a atenção para o fato que 
o Grupo Escolar Jacumaúma começou a funcionar com duas salas de 
aula, uma para meninas e outra para meninos, ou seja, os estudantes 
eram separados por gênero no espaço educacional – “compreenden-
do duas escolas elementares, uma para cada sexo”. 

Certamente para serem ocupadas pelas crianças que suas famí-
lias detinham as melhores condições econômicas e que habitavam o 
espaço urbano na época, pois os grupos escolares eram criados nas 
espacialidades com maiores quantidades populacionais e já reconhe-
cidas como municípios. Mas nenhuma dessas salas de aula foram 
ocupadas por indígena em toda a sua essência pois a aldeia já havia 
sido dizimada, a existência física massacrada ou no máximo restri-
ta à algumas mestiçagens que impossibilitavam o reconhecimento e 
existência enquanto indígenas.

Igualmente destaco que fora este grupo escolar, o 14º a existir 
no estado do Rio Grande do Norte, numa primeira leva que totaliza-
va a quantidade de 25 (vinte e cinco) que foram criados e edificados 
entre os anos de 1908 e 1913.

Quadro 01: Primeiros Grupos Escolares do Rio Grande do Norte, criados entre os anos 
de 1908 e 1913 

Nº Grupo Escolar Localização Legislação 

1 Augusto Severo Natal (Cidade) Decreto N. 174, 5 mar. 1908 
2 Trinta de Setembro Mossoró (Cidade) Decreto N. 180, 15 nov. 1908 
3 Senador Guerra Caicó (Cidade) Decreto N. 189, 16 fev. 1909 
4 Tomaz de Araújo Acari (Cidade) Decreto N. 193, 13 mar. 

1909 
5 Antônio Carlos Caraúbas (Vila) Decreto N. 194, 15 mar. 

1909 
6 Almino Afonso Martins (Cidade) Decreto N. 196, 21 abr. 1909 
7 Coronel Mariz Serra Negra (Vila) Decreto N. 202, 2 jul. 1909 
8 Barão de Mipibú São José de Mipibú 

(Cidade) 
Decreto N. 204, 12 ago. 1909 
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Nº Grupo Escolar Localização Legislação 

9 Moreira Brandão Goianinha (Vila) Decreto N. 220, 7 maio 1910 
10 Fabrício Maranhão Pedro Velho (Vila) Decreto N. 224, 8 jul. 1910 
11 Antônio de Azevedo Jardim do Seridó 

(Cidade) 
Decreto N. 225, 8 jul. 1910 

12 Nysia Floresta Papary (Vila) Decreto N. 226, 8 jul. 1910 
13 Joaquim Correia Pau dos Ferros Vila) Decreto N. 234, 10 nov. 1910 
14 Jacumaúma Arez (Vila) Decreto N. 243, 4 mar. 1911 
15 Ten. Cel. José Correia Assú (Cidade) Decreto N. 254, 11 ago. 1911 
16 Auta de Souza Macaíba (Cidade) Decreto N. 255, 19 out. 1911 
17 Capitão-Mor Galvão Currais Novos (Vila) Decreto N. 256, 25 nov. 1911 
18 Ferreira Pinto Apodi (Cidade) Decreto N. 257, 25 nov. 1911 
19 José Rufino Angicos (Vila) Decreto N. 258, 11 dez. 1911 
20 Alberto Maranhão Nova Cruz (Vila) Decreto N. 263, 8 jan. 1912 
21 Coronel Fernandes Luiz Gomes (Vila) Decreto N. 265, 20 jan. 1912 
22 Felipe Camarão Ceará-Mirim 

(Cidade) 
Decreto N. 266, 23 mar. 

1912 
23 Dr. Octaviano São Gonçalo (Vila) Decreto N. 275, 18 set. 1912 
24 Frei Miguelinho Natal (Cidade) Decreto N. 277-B, 28 nov. 

1912 
25 Pedro Velho 

 

Canguaretama 
(Cidade) 

Decreto N. 286, 10 jul. 1913 

Fonte: BRITO, Anderson Dantas da Silva. Em nome(s) da Educação: imaginários topo-
nímicos dos grupos escolares do Rio Grande do Norte (1907-1947). 2019, p. 73.

Considerações finais

Esses diálogos históricos que perfazem a espacialidade local de 
Arez, mas que igualmente olham para aquilo que foi se constituindo 
como sendo o Brasil e ainda para o mundo que já existia quando foi 
se estabelecendo o período recentemente denominado de América 
Portuguesa e outrora Brasil Colônia (1500-1822), o Brasil Império 
e a República, encontraram fundamento e embasamento legal para 
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pensar os seus povos ancestrais quando recentemente, no início do 
século XXI, foi decretada e sancionada a Lei nacional nº 11.645/2008, 
que ampliou a Lei nº 10.639/2003:

LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008.

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada 
pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no cur-
rículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e 
de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o 
estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.
§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo in-
cluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracte-
rizam a formação da população brasileira, a partir desses dois 
grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos 
africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, 
a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 
formação da sociedade nacional, resgatando as suas contri-
buições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 
história do Brasil.
§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasi-
leira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no 
âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
educação artística e de literatura e história brasileiras.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de março de 2008; 187º da Independência e 120º 
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
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A escolha por trazer a referida lei com o conteúdo em sua inte-
gralidade foi motivada por muitos fatores, como: a inclusão da obri-
gatoriedade de ensinar a temática da História e Cultura Indígena no 
currículo oficial da rede de ensino, ampliando assim a determinação 
que já existia desde o ano de 2003 para o ensino da História e Cultura 
Afro-Brasileira; a tentativa de minorar o apagamento e o silencia-
mento desses povos ancestrais não-brancos das histórias, currículos e 
livros didáticos que chegam à sociedade através das mídias, das esco-
las, das universidades etc.; reconhecer os indígenas e afro-brasileiros 
enquanto igualmente importantes na construção de nossos proces-
sos históricos de nação e antes mesmo dela; apresentar a cronologia 
da lei e o momento tardio para a valorização dessas etnias e culturas; 
ainda se faz igualmente relevante destacar o contexto governamen-
tal progressista e de investimentos numa educação mais acessível e 
inclusiva às camadas mais pobres da sociedade brasileira que vivia 
o Brasil naquela primeira década do século XXI, quando indígenas, 
pretos, LGBTQIA+, pobres etc. tiveram mais acessos à universidade 
pública, algumas conquistas de direitos políticos e sociais, mas que 
ainda precisam também terem as suas histórias contadas e comparti-
lhadas entre todes, inclusive pelas particularidades que demarcam as 
diversidades que estão nas línguas:

Que outras implicações têm esta postura? Ora, essa diver-
sidade de línguas significa mais do que simplesmente falar 
idiomas diferentes, traduzindo-se em rituais, cosmologias, 
tradições, manifestações artísticas e culturais peculiares a 
cada grupo étnico. Desconsiderar a diversidade linguística 
equivale, por conseguinte, a desconhecer a multiplicidade 
sociocultural (SILVA & COSTA, 2018, p. 17).

No processo de toponimização histórica de Arez, se tivesse 
existido um reconhecimento à presença da ancestralidade indígena 
na ocupação inicial do que hoje compreende o território municipal, 
talvez fosse chamada de Guaraíras, de Jacumaúma ou até mesmo 
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apresentasse outra denominação menos conhecida, mas com origem 
nos sujeitos étnicos que estiveram primeiro na referida espacialidade.

Como sugestão, fica a aprovação de uma lei municipal para 
pensar a pluralidade cultural e a diversidade étnico-racial que cons-
tituiu e se fez Arez; a construção de um currículo educacional mu-
nicipal que ultrapasse os limites homogeneizantes oriundos da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), fazendo protagonizar os seus 
indígenas, pretos, mestiços etc.; a elaboração de materiais didáticos e 
roteiros de pesquisa in loco que problematizem toda essa diversidade 
de sujeitos; e por fim, empreender a prática do ensinar para conhecer 
e respeitar a sua história.  Por essa compreensão, concordo ainda que:

O Brasil é hoje reconhecidamente um país pluriétnico, mas 
como exposto anteriormente, ainda se acredita, por razões 
históricas, políticas e, até mesmo, ideológicas, que seja mo-
nolíngue, onde todo e qualquer habitante tem a língua por-
tuguesa como L1 (Primeira Língua). Embora o português 
seja o nosso idioma oficial, ou seja, falado e escrito em todas 
as situações institucionais, tal crença desconsidera que exis-
tam migrantes que falam sua primeira língua em ambiente 
doméstico, seja esta a língua espanhola, a italiana ou outra 
qualquer. Nesse contexto, tampouco se leva em conta as lín-
guas indígenas, classificadas em famílias e troncos distintos 
(SILVA & COSTA, 2018, p. 16-17).

Por fim, podemos entender que aconteceu no nome do muni-
cípio Arez uma vitória do elemento estrangeiro colonizador assim 
como existiu em vários outros lugares do Brasil e do mundo. Em 
Arez, a devassa conquistadora dos brancos portugueses que invadi-
ram estas terras também se fez e se faz através de e presente na língua 
que também toponimiza alguns de seus espaços. Mas, é relevante e 
oportuno reconhecer que enquanto os nomes que tem origem indí-
gena estiveram presentes na sua espacialidade, alguma forma de exis-
tência e resistência estará acontecendo no decorrer de sua história.
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Introdução

Neste trabalho3, nosso intuito central reside em compreen-
der os percursos traçados por três arezenses até tornarem-

-se docentes de História, evidenciando, ao longo desses caminhos, 
elementos marcantes na construção de suas identidades enquanto 
professores interioranos. 

Em vista disso, salientamos que, para efetivarmos tal pretensão, 
devemos atentar para algumas ideias que fundamentaram a estrutu-
ração dos conhecimentos aqui presentes. A primeira delas, liga-se 
ao entendimento de que nenhuma memória humana é apenas indi-
vidual. Sendo assim, ao mesmo tempo que toda memória tem sua 

1 Professor efetivo de História da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte 
e do Lazer do Estado do Rio Grande do Norte, desde 2015, e da Secretaria Municipal de 
Educação de Arez, desde 2013. E-mail: profdiegochon@gmail.com
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Douro - Portugal, em regime de co-tutela com a Universidade Federal Fluminense - Bra-
sil. Mestre em Ciências da Educação pela Universidade do Porto (2019). Especialista em 
Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Campina Grande (2016). Licenciada em 
Letras - Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2011). 
E-mail: dinarachacon@yahoo.com.br

3 Este estudo retoma as discussões iniciadas em Ensinar/aprender a gostar de história: sa-
beres docentes e construção do conhecimento histórico escolar com professores de Arez-RN 
(CHACON, 2013).

Trajetórias e memórias do tornar-se 
professora e professor em Arez
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dimensão particular, ela também possui seu âmbito coletivo. E esse 
processo de ligação formador de memória coletiva ocorre justamente 
pelo sujeito estar constantemente envolvido por grupos sociais no 
decorrer de sua vida, nos diversos espaços de experiências, seja fa-
miliar, escolar, de lazer e de trabalho (HALBWACHS, 2004). Para 
nossos fins, essa compreensão apresenta-se bastante significativa, 
visto que podemos afirmar que as memórias e lembranças de cada 
um dos entrevistados aqui não evidenciam apenas suas experiências 
subjetivas, mas são entremeadas e partilhadas por contribuições de 
determinados grupos sociais dos quais eles mesmos pertencem. 

A segunda delas, relaciona-se ao fato de que a reconstrução das 
memórias coletivas desses professores produz sentimentos e laços de 
identidades, os quais não só se caracterizam por serem particulares, 
mas também ultrapassam essas fronteiras e produzem identidades 
sociais. Isto é, no momento que damos evidências às falas dos educa-
dores arezenses, concedemos-lhes também a oportunidade de se re-
conhecerem como profissionais interioranos. Sobre isso Thompson 
(1992, p. 208.) é bem preciso: “recordar a própria vida é fundamental 
para o sentimento de identidade”. Sujeitos que partilham de aconte-
cimentos, lugares e personagens que lhes são próprios, geram, com 
isso, sentimentos de pertencimento, proximidade e afinidade com 
determinada realidade (POLLAK, 1992).

Após expormos a importância de percebemos a memória como 
coletiva e a identidade como social, agora poderemos descrever a se-
quência desse texto. Adiante buscamos construir uma descrição pa-
norâmica do município de Arez na contemporaneidade e termina-
remos traçando uma relação entre o desenvolvimento da educação e 
a história do povo arezense. Depois disso, relatamos o passo a passo 
de como foram coletadas as falas dos professores de Arez para serem 
construídas as fontes orais presentes neste trabalho. Até chegarmos 
às narrativas e memórias dos três colaboradores sobre o processo que 
fez com que eles se tornassem professores de História. Para finalizar, 
apresentamos as diferenças e semelhanças nessas trajetórias docen-
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tes, evidenciando a construção de uma identidade de professor inte-
riorano. 

Um diálogo entre História e Educação em Arez: entre-
cruzamentos possíveis?
    
A partir desse momento, enfatizamos a apresentação do muni-

cípio de Arez, por meio de uma descrição das características atuais 
e de apontamentos históricos, relacionando-os ao desenvolvimento 
das experiências educativas no seu território. 

O município de Arez está localizado no Litoral Sul do Rio 
Grande do Norte, na Mesorregião Leste Potiguar, distante 60 quilô-
metros ao sul da capital, Natal. Sua população é de aproximadamente 
14 mil e 526 habitantes (IBGE, 2022). A maioria deles reside na área 
urbana, que possui cerca de 9 mil e 80 pessoas. 

A área territorial de Arez é de 115,407 Km². De acordo com 
dados do IBGE (2022), as principais atividades econômicas concen-
tram-se no setor agroaçucareiro e na carcinicultura. O cultivo e be-
neficiamento da cana-de-açúcar acontecem em engenhos e na Usina 
Estivas. A criação de camarão ocorre em viveiros construídos nas 
margens do rio Jacú e da laguna de Guaraíras.

A história educacional do município de Arez se confunde com 
sua origem e formação no período colonial. No primeiro momento, 
no século XVII e meados do XVIII, como aldeamento de indígenas, 
sob orientação dos padres Jesuítas. Nesta aldeia, denominada de São 
João Batista de Guaraíras, os nativos eram catequizados e praticavam 
ofícios manuais. Uma das ocupações que os indígenas eram instruí-
dos ocorria nas oficinas dos sacerdotes inacianos, onde aprendiam a 
esculpir imagens sacras para as igrejas locais. Cascudo relata sobre os 
aspectos da situação educacional do aldeamento nos primeiros anos 
de 1700: “Estavam na escola 87 rapazes e 89 raparigas. Aprendiam 
a fiar, tecer e coser. Nove outros se exercitavam em vários ofícios” 
(CASCUDO apud ALFRÊDO, 2000, p. 60). 
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Com a expulsão da Companhia de Jesus dos territórios de do-
mínio português pela metrópole lusitana, os missionários inacianos 
tiveram de deixar o território de Arez, que a partir do alvará régio de 
8 de maio de 1758 foi elevada à categoria de vila colonial (BARBA-
LHO, 2005).

Na última década do século XIX, foram fundadas duas escolas 
primárias. Uma para meninas e outra para meninos. Essas institui-
ções eram mantidas pelo governo do Estado do Rio Grande do Nor-
te. No ano de 1882, o bispo de Recife e Olinda, Dom José Pereira da 
Silva Barros, visitou a Paróquia de São João Batista, em Arez. Entre 
os membros que fizeram o acolhimento do prelado estavam um pro-
fessor homem e leigo do município, como podemos ler no fragmento 
documental: 

“Ali esforçavam-se os membros da comissão para darem pro-
vas de boa vontade à S. Exc. Rvmª. Entre outros o Sr. Profes-
sor Cruz (...). Por ocasião do primeiro almoço, o inteligente 
Sr. Cruz, em nome dos seus conterrâneos dirige a S. Exc. um 
brinde de felicitação que foi bem correspondido” (WAN-
DERLEY, 1882, p. 117-118) [grafia atualizada].

No ano de 1914, padre Fortunato Leão inaugurou uma escola 
paroquial que tinha como intuito atender alunos no turno noturno. 
O espaço físico no qual funcionavam as aulas era o antigo convento 
dos padres Jesuítas, localizado no centro da cidade. Este ato foi publi-
cado na imprensa do período, da seguinte forma: “Sob os auspícios e 
direção do Padre Fortunato A. de Areia Leão, instalou-se ontem aqui 
em Arez num dos salões do antigo convento, uma aula paroquial 
noturna com matrícula de 21 alunos pobres” (JORNAL DE NATAL 
apud BARBALHO, 2005, p. 84).

A Escola Estadual Jacumaúma foi fundada em 1910, sendo ofi-
cializada pelo decreto nº 243, de 4 de março de 1911, com o nome de 
Grupo Escolar Jacumaúma. O nome da instituição, segundo Alfrêdo 
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(2000), foi dado em homenagem a um chefe indígena que habitava às 
margens do Rio Jacú. 

No momento de sua criação ela funcionava em um casarão co-
lonial localizado na praça central, atual Praça Getúlio Vargas, que 
hoje sedia a Câmara Municipal de Arez. Até a década de 1940, o es-
paço físico era composto por 2 salas de aula e 1 banheiro e os recur-
sos humanos se resumiam apenas a 2 professores. A mudança para o 
prédio atual, localizada na avenida Leônidas de Paula, no centro da 
cidade, aconteceu no ano de 1952, na gestão do governador Sílvio 
Pedroza (1951-1956). Nesse momento, também houve a ampliação 
do número de docentes, passando para 8 professores, que recebiam 
alunos para o Ensino Primário (ALFRÊDO, 2000).

Atualmente, a Escola Estadual Jacumaúma se tornou a única 
instituição a atender a etapa do Ensino Médio, no município de Arez. 
Com sua estrutura física reformada e ampliada, em 2021. Segundo 
dados da secretaria da própria escola, em 2022, a instituição pos-
sui 505 estudantes matriculados nos turnos matutino, vespertino e 
noturno. Ampliando também seu número de docentes para 20. Os 
alunos que aí estudam são oriundos tanto da sede do município de 
Arez, como das suas 10 comunidades rurais.

Já a rede municipal de Educação de Arez se encontra distribuí-
da em 11 escolas. Destas 5 se localizam na zona rural do município 
e 6 na zona urbana, oferecendo o ensino da Educação Infantil aos 
anos finais do Ensino Fundamental. Nelas estão matriculados cerca 
de 2640 estudantes no ano de 2022, de acordo com dados da Secreta-
ria Municipal de Educação. A escola Municipal João Guió, fundada 
na década de 1970, é a maior da cidade e concentra cerca de um terço 
dos educandos nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.
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Figura 01: Escola Rudimentar de Estivas, Arez, anos 1920.
Fonte: AZEVEDO & SANTOS, 2018.

As transformações macroestruturais no contexto educacional 
brasileiro, principalmente após a promulgação da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, propiciaram modifi-
cações rápidas e intensas à realidade dos contextos educacionais das 
regiões interioranas. Nesse sentido, destacamos a corrida pela busca 
por um curso a nível superior. 

Em um primeiro momento, houve o desenvolvimento de ati-
vidades incentivadas pelo poder público para formar em nível supe-
rior, nas licenciaturas, os docentes que só portavam diploma de nível 
médio (denominado Segundo Grau antes da LDB). Um dos projetos 
que se destacou no Rio Grande do Norte, no esforço de oportunizar a 
expansão da formação de professores, foi o PROBÁSICA (Programa 
de Qualificação de Docentes da Rede Pública Municipal de Ensino), 
criado pela UFRN a partir de 1997 e que formou em Arez mais de 
100 docentes no curso de licenciatura em Pedagogia. 

Em meio a essa realidade, o crescimento vertiginoso das ins-
tituições particulares de ensino superior também foi sentido no Rio 
Grande do Norte e, por consequência, em cidades como Arez, as fa-
culdades e universidades viram na exigência de formação em nível 
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superior dos professores a oportunidade de crescimento de sua clien-
tela, abrindo cursos principalmente de Pedagogia e de licenciaturas 
em vários municípios do interior.

A partir de 2005, com a implantação das políticas propostas 
pelo Governo Federal para a expansão do ensino superior no Bra-
sil, com a criação do Prouni (Programa Universidade para Todos), 
do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e do Reuni (Plano de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), a realida-
de nos municípios interioranos do Brasil começou a se transformar, 
visto que percebemos um crescimento no número de pessoas matri-
culadas em instituições de Ensino Superior, seguindo uma tendên-
cia nacional. No entanto, analisamos que com essas novas políticas, 
a representação da realidade se transforma rápida e significativa-
mente, uma vez que o maior cardápio de oportunidades de acesso 
a cursos em outras áreas, como as de tecnologia, administração e 
marketing fizeram com que os alunos se deslocassem dos tradicio-
nais cursos de licenciaturas e pedagogia para essas novas áreas, antes 
mais restritas. 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação da Prefei-
tura de Arez, órgão que disponibiliza os ônibus para deslocamento 
diário dos estudantes desse município para as diversas instituições 
de ensino superior em Natal, nos três turnos do dia – matutino, ves-
pertino, e noturno – atualmente, existem mais de 150 alunos cadas-
trados como universitários, sendo que só um terço são nos cursos 
de licenciatura (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
AREZ, 2022).

Trajetórias de uma pesquisa oral: construindo narra-
tivas

Neste momento, discutiremos os passos dados para a concreti-
zação das investigações que produziram as fontes orais de professo-
ras e professores utilizadas neste texto. 
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O primeiro momento da investigação aconteceu quando os 
docentes responderam um questionário de perguntas escritas. Esse 
procedimento teve como objetivo traçar seus perfis biográfico e so-
cial. O questionário foi organizado em quatro blocos de perguntas 
que relacionavam as respectivas informações: dados gerais dos co-
laboradores, como nome ou pseudônimo e lugar onde residia; suas 
formações escolares e universitárias; o tempo em que exercem a do-
cência; e seus históricos de atuações como professores, enfatizando 
aspectos relacionados aos lugares em que começaram a atividade 
profissional e quanto tempo eram professores de História.

Uma vez mapeadas, tais informações tornaram-se importantes 
para conhecer aspectos gerais da carreira profissional dos colabora-
dores e para a construção do roteiro semiestruturado à realização das 
entrevistas orais. Segundo Thompson (1992), para se preparar uma 
boa entrevista, tem de se levar em consideração alguns pontos essen-
ciais que precedem o momento em que o pesquisador fica de frente 
com seu entrevistado. O primeiro ponto é a preparação de informa-
ções básicas, por meio da leitura ou de outras maneiras. “(...) A me-
lhor maneira de dar início ao trabalho pode ser mediante entrevista 
exploratórias, mapeando o campo e colhendo ideias e informações” 
(THOMPSON, 1992, p. 254).       

O segundo momento ocorreu por meio da entrevista indivi-
dual com cada um dos partícipes. Para esse momento, foi utilizada 
a técnica da História Oral temática, que consiste na construção de 
documentação referente à experiência social de pessoas e grupos, 
podendo ser usada juntamente com outros tipos de fontes para cons-
trução dos dados da pesquisa (MEIHY, 2000).

Para Meihy (2000), em decorrência da expansão dos usos e dis-
cussões da História Oral em diferentes campos das Ciências Sociais, 
houve um ressurgimento dos debates em torno do seu estatuto. A 
partir daí essa abordagem passou a ser percebida de diversas ma-
neiras nas discussões científicas, em alguns casos como método, em 
outros como técnica e até como uma disciplina. Sobre as caracterís-
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ticas próprias que identificam cada um destes modos de conceber a 
História Oral, Meihy nos escreve (2000, p. 31-32):

Como método, a história oral se ergue segundo alternativas 
que a privilegiam como atenção central dos estudos. Trata-se 
de focalizar os depoimentos como ponto central das análises. 
Para ser valorizada metodologicamente, os oralistas centram 
sua atenção, desde o estabelecimento do projeto, nos critérios 
de recolha das entrevistas, no processamento delas, na passa-
gem do oral para o escrito e nos resultados.
Como técnica, contudo, deve-se supor que exista uma docu-
mentação paralela, escrita ou iconográfica, e que os depoi-
mentos entrariam como mais um complemento.
Por não aceitarem como um mero recurso “multidisciplinar”, 
muitos oralistas conferem à participação de meios eletrôni-
cos e tecnológicos um estatuto de modernidade que em nível 
de opção disciplinar, formularia a história oral como um es-
tudo com objeto definido e implicações filosóficas que teriam 
encaminhamento político.

Nesse trabalho, nós utilizamos a História Oral como método, to-
mando uma perspectiva qualitativa. Esta difere das quantitativas, pois 
não tem como característica trabalhar com dados de forma numérica, 
ou seja, não tem como preocupação construir informações que sejam 
quantificáveis e elencadas em números e tabelas. Mas sim, como afir-
ma Aróstegui (2006, p. 515), sua função é verbalizar as informações. 

(...) podemos dizer que técnicas qualitativas seriam aquelas 
que não aspiram a medir na construção de dados. Sua aspi-
ração é, portanto, a de classificar, tipologizar, reunir os dados 
em função de sua qualidade, de suas características – o que 
exige primeiro do pesquisador uma tarefa de conceitualiza-
ção -, classificando fenômenos de acordo com informações 
verbais ou verbalizando as informações numéricas.

Pensando, dessa maneira, compartilhamos das ideais de Alar-
cão (2011, p. 57),  quando escreve sobre as estratégias de pesquisa 
que propiciam o desenvolvimento de reflexões sistemáticas, afirman-
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do: “(...) As narrativas revelam o modo como os seres humanos ex-
perienciam o mundo.”

Para a realização das entrevistas individuais, preparamos um 
roteiro semiestruturado de perguntas contendo três eixos-temáti-
cos. O primeiro versava sobre o percurso de formação docente dos 
professores-colaboradores; o segundo sobre os seus conhecimentos 
prévios acerca das concepções de História, ensino de História e de 
saberes docentes; o terceiro era dedicado a questões que envolviam 
as práticas docentes dos sujeitos e as narrativas de suas experiências 
ao longo da profissão docente.

A opção pelo roteiro de tipo semiestrurado, ou como alguns 
pesquisadores chamam roteiro semi-dirigido, não se deu de maneira 
natural. Levamos em consideração que, no transcorrer das entrevistas, 
poderiam existir situações que nos fizessem refletir no sentido de criar 
novas questões para o sujeito entrevistado, ou de retirar questões que 
já tinham sido contempladas em momentos anteriores da entrevista. 
Visando esta realidade complexa que ocorre nas situações de entrevis-
ta escolhemos esse tipo de roteiro, visto que seu caráter de flexibilidade 
não nos deixa demasiadamente fixos nas questões, como ocorre nos 
roteiros estruturados, e nem de sobremaneira soltos como nas entre-
vistas tidas como livres. Segundo Tourtier-Bonazzi (2006, p. 237),

A entrevista semi-dirigida é com frequência um meio-termo 
entre um monólogo de uma testemunha e um interrogatório 
direto. (...) À medida que a entrevista prosseguir o roteiro 
terá às vezes que ser modificado; algumas questões se revela-
rão pertinentes, outras improcedentes. 

As entrevistas orais foram realizadas com os colaboradores, 
depois de conversas individuais com cada um deles. Nesse diálogo, 
buscamos conquistar a confiança e a proximidade desses sujeitos, 
mostrando-lhes o objetivo da entrevista, elucidando alguma dúvida 
e chegando um consenso de quais seriam as melhores datas e locais 
para a realização dessa etapa da pesquisa. 
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   Após cada entrevista realizamos o processo de transcrição 
integral do discurso falado para o discurso escrito. Essa fase da pes-
quisa mostra-se relevante, como escreveu Tourtier-Bonazzi (2006), 
uma vez que ela é tida como uma primeira parte da interpretação e 
recriação. Esse fato se justifica pelo argumento de que mesmo que a 
transcrição seja realizada da melhor maneira possível, esta não tem 
como reproduzir o discurso falado como ele era realmente.

Terminadas as transcrições, entregamos para cada professor-
-colaborador uma cópia imprensa com sua entrevista para que eles 
pudessem fazer suas apreciações corrigindo, retirando e acrescentan-
do as partes que considerassem necessárias. Essa prática já é realiza-
da por pesquisadores que lidam com fontes orais. Como nos relata 
Tourtier-Bonazzi (2006, p. 240), [eles] “realizam uma transcrição li-
teral. Numa segunda etapa, submetem-na à testemunha, que pode 
acrescentar, suprimir, corrigir, complementar, resultando daí uma 
transcrição mais rica”. Não houve, portanto, restrições ou acréscimos 
no conteúdo dos discursos, sendo autorizado integralmente o seu 
uso para os trabalhos acadêmicos.

Memórias e identidades de professores arezenses

Os colaboradores dessa pesquisa foram três professores4 de 
História da Escola Estadual Jacumaúma. Os aspectos que levamos 
em consideração para escolha dos professores-colaboradores foram, 
basicamente, que residissem em Arez e compartilhassem das repre-
sentações da realidade interiorana nos seus diversos aspectos cultu-
rais, sociais e econômicos, para assim percebermos até que ponto os 
saberes colocados em prática em sala de aula levam em consideração 
seu envolvimento nesta mesma realidade.

O outro foi que os partícipes lecionassem História no Ensino 
Médio. Primeiro, por compreendemos que, a partir de 1990, o in-
centivo à qualificação dos docentes em nível superior proporcionou 

4 Os pseudônimos são os sobrenomes dos professores.
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o aumento de educadores dos próprios municípios do interior neste 
segmento de ensino. Segundo, por julgarmos necessário perceber se 
a atuação desses professores interioranos no Ensino Médio possibili-
tou a movimentação de saberes, que fizessem com que os conteúdos 
do conhecimento histórico escolar se mostrassem mais significativos 
e próximos do cotidiano dos seus alunos.

Professor Galvão
      
O professor Galvão, reside em Arez há trinte e três anos. Possui 

licenciatura na área de História pela Universidade Potiguar (UnP) e 
especialização em História do Brasil na mesma Instituição de Ensino 
Superior, atuando em sala de aula há treze anos. O início de seu tra-
balho docente se deu ainda nos últimos anos da graduação, quando 
foi chamado para lecionar História e Filosofia para as turmas dos 
anos finais do Ensino Fundamental, no Colégio Batista, no muni-
cípio de São José do Mipibú. Desde que se formou, no ano de 2010, 
exerceu a docência em História no Ensino Médio, na Escola Estadual 
Jacumaúma, onde, até o momento desta pesquisa, teve carga semanal 
de 20 horas aulas semanais. 

A opção pela licenciatura veio primeiramente pela escolha da 
graduação em Matemática. Depois, ao perceber que não se identi-
ficava com esse curso, escolheu História. Ao apresentar os motivos 
para seguir a docência, o colaborador Galvão aponta que desde o 
Ensino Básico tinha vontade de ser professor e que se direcionou ao 
vestibular, tomando por referência as duas disciplinas com as quais 
mais se identificava na escola:

Os motivos que me levaram a fazer História é que desde o 
Ensino Médio tomei como objetivo querer ser professor. As 
disciplinas que eu mais gostava no Ensino Médio eram duas: 
Matemática e História. Uma não tem nada a ver com a outra, 
mas eram as duas que eu mais gostava. Então, eu tentei primei-
ro, Matemática e não me dei muito bem. Tentei depois história 
e então eu consegui (Entrevista do Colaborador Galvão).
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Durante as trajetórias de sua formação inicial na graduação 
esse docente identificou aspectos que se tornam significativos para 
a sua atuação posterior como professor, destacando a possibilidade 
de poder estagiar, acompanhando outros docentes e assumindo a re-
gência em sala de aula. Esses estágios serviram para aproximá-lo da 
realidade cotidiana da sala de aula e da ação do professor de Histó-
ria. Todavia, ele não apresenta apenas características positivas desse 
momento e faz críticas a algumas disciplinas da graduação, por não 
fazerem uma relação mais consistente entre teoria e prática, e só dis-
cutirem as teorias pedagógicas de modo isolado:

O que mais contribuiu no curso de História para a minha 
formação foram as oportunidades de estágio. (...) Além clara-
mente de contato com os professores de nível superior, mais a 
oportunidade de estagiar, porque eu comecei a acompanhar 
o professor profissionalmente nas aulas de estágio em julho 
de 2008 em fevereiro 2009, eu já comecei assumir turmas. 
(...) As aulas de Prática em História no currículo da discipli-
na não foram lá essa coisa tão interessante. (...) porque trata-
va muito de questões de teoria, teoria. Era mais próximo de 
pedagogia (...) (Entrevista do Colaborador Galvão).

No discurso de Galvão a respeito do início de sua prática do-
cente como professor de História, percebemos que foi um momento, 
para ele, de consolidação do entendimento de que a atividade em sala 
de aula era difícil. Como nos descreve a seguir: 

A experiência na escola serviu para desenvolver a prática pe-
dagógica em si (...). Você imagina é isso que eu quero, quan-
do você vai praticar, você vai ver se é realmente isso (...) se é o 
que você deseja. Teve confirmações! (...) foram confirmações 
de que todo mundo dizia que é trabalhoso, entendeu?! (En-
trevista do Colaborador Galvão)
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Professora Brás

A professora Brás exerce a docência há vinte e seis anos. Duran-
te sua vida profissional perpassou os anos iniciais e finais do Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
Sua atuação começou como professora polivalente, quando possuía 
apenas o Segundo Grau (atual Ensino Médio). Só iniciou o curso de 
habilitação ao magistério depois de cinco anos como docente. 

A partir do ano de 2003, assumiu o desafio de trabalhar com a 
disciplina de História para alunos dos anos finais do Ensino Funda-
mental, da Educação de Jovens e Adultos e do Ensino Médio. Atual-
mente, trabalha na Escola Estadual Jacumaúma com carga semanal 
de 30 horas aulas; no SESI (Serviço Social da Indústria), como pro-
fessora das turmas de EJA; e coordenou o Projovem (Programa Na-
cional de Inclusão de Jovens) do município de Arez. É licenciada em 
História, desde 2006, pela Universidade Potiguar (UnP), e reside no 
município de Arez, há trinta e nove anos.

Em sua opinião, a docência é vista como uma vocação por-
que, mesmo nos primeiros anos, sem formação específica para atuar 
em sala de aula, conseguiu desenvolver os trabalhos necessários para 
continuar lecionando:

A questão de como está ali na sala, como eu já disse a você, 
primeiro emprego sala de aula sem ter noção de nada, mas 
parece que já foi um dom, uma vocação e eu já fui levando, 
eu já fui vendo como era que se trabalhava (Entrevista da 
Colaboradora Brás).

Mesmo exercendo as atividades profissionais em sala de aula, 
não havia da sua parte o intuito e nem a vontade de ser professora 
de História. Sua motivação para cursar a licenciatura foi suscitada 
quando uma colega lhe fez o convite para fazer o vestibular. Entre as 
opções de curso oferecidas naquela ocasião, a colaboradora preferiu 
o de História, mesmo sem ter noção de como esta graduação se or-
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ganizava. “Minha formação, por incrível que pareça foi por acaso. Eu 
nem sonhava em exercer essa profissão. A profissão em si já, profes-
sora, né?! Mas a específica em História era completamente fora dos 
meus planos” (Entrevista da Colaboradora Brás). 

No decorrer do curso de graduação, a docente Brás começou a 
se identificar com o estudo da História, pois percebeu que o conhe-
cimento histórico construído nesse espaço acadêmico se mostrava 
diferente da História Escolar aprendida por ela no Ensino Básico. 
Além disso, ela identificou três contribuições da Universidade para 
que tivesse no seu trabalho em sala de aula um maior conhecimen-
to do que era essencial desenvolver com seus alunos: a familiari-
dade com o Conhecimento Histórico Acadêmico; o contato mais 
frequente com os colegas que já eram professores de História, con-
tribuindo para ampliar seus saberes acerca do trabalho na escola; e a 
percepção de ser uma profissional que precisava estar sempre aberta 
às mudanças:

(...) então fiz [a licenciatura em História] e comecei a cursar 
e fui gostando, fui percebendo que o que a gente aprendeu 
inicialmente no início dos nossos estudos no Fundamental 
era completamente diferente do que a gente passa a conviver 
lá [na Universidade]. Na universidade o que mais contribuiu 
para o meu trabalho em sala de aula, primeiro foi à questão 
de conhecer o que realmente você iria trabalhar. (...) Ou-
tra coisa foi meus companheiros da área, que deram muito 
apoio. Emília foi uma das pessoas que colaborou, a professo-
ra L. P. foi uma das pessoas que abriu meus horizontes tam-
bém, e outros colegas. (...) o meu conhecimento que passei a 
buscar nesse curso ajudou muito e ajuda até hoje (Entrevista 
da Colaboradora Brás).

A experiência inicial de Brás lecionando a disciplina de His-
tória aconteceu poucos meses depois de ingressar no curso de licen-
ciatura. No seu entendimento, desde então, houve transformações 
significativas em sua prática nessa disciplina. No início, sua ação do-
cente se dava de modo mais intuitivo e de modo inseguro, limitada a 
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uma prática tradicional, ao livro didático, ao quadro negro e a algu-
mas atividades e textos. 

Quando começou a ter o conhecimento específico de como tra-
balhar certas metodologias relacionadas à História escolar, passou a 
ter ações que utilizavam variados recursos didáticos com a finalidade 
de que o aluno mostrasse maior interesse e participação nos assun-
tos que estavam estudando. No momento atual, demonstra que suas 
estratégias em sala de aula se voltam à preocupação de que seus dis-
centes estejam preparados para o Ensino Superior. Por isso, busca de-
senvolver atividades, que estejam em sintonia com o que os exames de 
acesso ao Ensino Superior exigem dos alunos para a área de História: 

Quando comecei a dar aula de História, eu tinha alguns me-
ses que tinha começado a cursar História, eu ainda não tinha 
muita ideia de como trabalhar. Então, eu trabalhava aquela 
coisa mais prática, eu era mais insegura. (...). Com o tempo, 
quando eu comecei a ter mais conhecimento, vamos dizer 
dessa forma, e mais metodologia de como trabalhar a disci-
plina, eu já passei a modificar, como por exemplo, trabalhan-
do mais dinâmicas, abordando até peças teatrais dentro do 
conteúdo, sem fugir do conteúdo. (...) E hoje, eu já trabalho 
de forma mais diferente, de uma forma, vamos dizer, mais 
preparada para o aluno fazer um vestibular, por exemplo, não 
só no ensino médio, mas já começando no fundamental (En-
trevista da Colaboradora Brás).

Professora Marques

A colaboradora Marques possui trinta e dois anos no exercício 
da docência. Suas atividades em sala de aula também não se limita-
ram ao ensino da disciplina História. Compreenderam atuação como 
professora na Educação Infantil (na Escola Municipal da Divina Pro-
vidência, em Arez) e de Sociologia e Filosofia em uma Escola Priva-
da, no município de Goianinha.

 Ela começou sua carreira em sala de aula quando tinha ter-
minado o Segundo Grau com habilitação ao magistério. Só depois, 
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quando concluiu a licenciatura em Ciências Sociais pela Universida-
de Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), assumiu turma como 
professora de História, nos anos finais do Ensino Fundamental, em 
escolas públicas e particulares.

 No momento dessa pesquisa, essa docente estava lecionando 
a disciplina de História na Escola Estadual Jacumaúma com carga 
semanal de 30 horas aulas. Semelhante ao colaborador Galvão, esta 
professora também concluiu uma especialização, mas na área de So-
ciologia pela FACINTER/UNINTER (Centro Universitário Interna-
cional) no ano de 2007.

 A formação profissional de Marques para a docência se deu 
em dois momentos específicos. O primeiro ocorreu por meio da for-
mação no curso técnico de Magistério, realizado no Instituto Kenne-
dy, em Natal, na década de 1980. Na sua percepção o fato de ter sido 
professora não foi uma escolha própria, mas sim de seus familiares, 
especificamente, de sua mãe, que tinha exercido o magistério. Esta 
acreditava que a docência significaria para as suas filhas a certeza de 
estabilidade econômica e profissional. No entanto, no decorrer dessa 
formação técnica, Marques falou que foi se identificando com a pro-
fissão, pois, antes mesmo de terminar o magistério, sentiu-se estimu-
lada a tentar suas primeiras experiências em sala de aula com alunos 
do Nível Fundamental em uma Escola Rural, no Distrito de Mundo 
Novo, localizado a 30 quilômetros da sede do município de Arez:  

(...) eu sempre fui aluna de escola pública e a escolha pelo 
magistério, não foi nem bem uma escolha, foi uma imposição 
da minha mãe que já era professora e que já tinha V. profes-
sora e J. [irmãs mais velhas]. Aí, ela tinha uma concepção que 
professor, não faltava trabalho para ele, principalmente, em 
interior, não vislumbrava assim outra coisa. Então foi mais 
uma escolha da minha mãe, só que eu me identifiquei com o 
está sendo professora, mesmo. É, tanto, que meu magistério, 
antes de terminar eu já estava na sala de aula (...) (Entrevista 
da Colaboradora Marques).   
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O segundo momento de sua formação profissional construiu-
-se quando, em 1991, ingressou na licenciatura em Ciências Sociais 
pela UFRN. Os motivos de ter escolhido esse curso baseiam-se no 
argumento de que não tinha condições de passar no vestibular para 
uma graduação mais concorrida. 

E, apontou como causas que a levaram a pensar dessa maneira: 
o fato de ter estudado no interior e o ensino aí apresentar limitações; 
e também o fato de ter passado um período, posterior ao curso de 
Magistério sem realizar estudos sistemáticos com o objetivo de fazer 
um processo seletivo para a Graduação. “(...) eu entrei no curso nessa 
de que era o mais fácil, entende?! (...) eu sempre estudei em Arez, aí 
fui fazer o magistério, passei um tempo sem estudar. Então eu sabia 
que não tinha muita chance. Aí, fui para as Ciências Sociais” (Entre-
vista da Colaboradora Marques).

Mesmo alegando não possuir os conhecimentos significati-
vos do que a graduação em Ciências Sociais vinha a ser, a professora 
Marques começou a cursá-la. Durante o desenvolvimento das ativi-
dades acadêmicas foi construindo uma identidade com essa licencia-
tura, e o curso passou a ser visto como um espaço em que acontecia 
a formação de novos saberes.

 As relações com outros alunos e professores no ambiente uni-
versitário possibilitaram a transformação na sua compreensão de di-
versos aspectos. Entre eles podemos destacar o entendimento com 
relação à docência, encarada com maior comprometimento, uma vez 
que anteriormente via a ação docente apenas como uma atividade es-
porádica. Houve, nesse tempo, a participação ativa nos movimentos 
universitários e a ampliação de sua visão política e de sua criticidade:

Então a faculdade pra mim, ela me possibilitou ampliar mui-
to os conhecimentos (...). Mesmo eu tendo de ir dar aula, era 
mais uma brincadeira na minha vida, na verdade. E a facul-
dade trouxe para mim essa abertura. Uma forma diferente 
de ver o mundo, uma compreensão diferente. Eu me envolvi 
com o DCE, com o Centro Acadêmico, que eu já era curiosa 
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com relação a isso. Mas agora na universidade, aí houve uma 
mudança muito grande de consciência mesmo, uma mudan-
ça de consciência. (Entrevista da Colaboradora Marques)

Desde que terminou o curso de Ciências Sociais, Marques co-
meçou a lecionar a disciplina História. Isso se deu no momento em 
que teve de se mudar para Brasília, no Distrito Federal, onde, orien-
tada por um amigo, se inscreveu em uma das diretorias de ensino 
das cidades satélites da região, que selecionava professores para esse 
componente curricular. 

A partir desse período, passou a trabalhar com a História es-
colar nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 
tanto em escolas privadas, quanto públicas. Para Marques, o curso de 
licenciatura tornou-se significativo na ação como professora de His-
tória, porque construiu a concepção de conhecimento histórico que 
perpassa hoje os seus trabalhos em sala de aula e que, segundo ela, é 
crítico-histórica. No entanto, a mesma reconhece que a consciência 
de estar trabalhando nessa corrente de pensamento foi sendo produ-
zida a partir de outras leituras realizadas posteriormente. Sobre estes 
aspectos nos fala a colaboradora: 

E o curso ele me deu essa possibilidade (...), porque muita 
coisa com relação à História a construção da História do ho-
mem, como é que as coisas se deram a questão da dominação, 
da exploração, tudo aquilo eu tive no curso. Mesmo quando 
eu dava uma aula que não era muito com essa perspectiva, 
eu acabo levando isso para sala de aula. Às vezes, eu fazia 
isso inconscientemente, que eu estava trabalhando em uma 
perspectiva histórica crítica, né?! Eu não tinha muita noção 
disso, que era isso que eu fazia, mas depois que eu comecei a 
ler outras coisas que eu fui percebendo. Então foi fundamen-
tal (Entrevista da Colaboradora Marques).
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Considerações finais

À guisa de conclusão, entendemos que a formação nas licen-
ciaturas possibilitou o deslocamento dos segmentos de ensino ocu-
pados no espaço da escola. Como afirma Souto (2008b, p. 234): “A 
obtenção do título acadêmico teve repercussões na posição ocupada 
no próprio espaço escolar. Para alguns professores, foi concretizada 
saída das séries iniciais para o ensino fundamental do 3º e 4º ciclos, 
bem como para o ensino médio (...)”. 

Além disso, destacamos que os motivos para escolher a do-
cência, como profissão, são diferentes entre os três colaboradores. O 
docente Galvão e a Brás, ao afirmarem que já pensavam em serem 
professores, se aproximam do grupo caracterizado por Souto (2008b, 
p. 232) como daqueles que apontam seu “(...) interesse pelo magis-
tério desde a infância”. No entanto, ela destaca também a vocação, 
como aspecto que contribuiu para continuar exercendo as atividades 
em sala de aula. De acordo com Souto (2008b, p. 238) “(...) uma parte 
das mulheres atribuiu a vocação como responsável pela escolha pro-
fissional, o que reforçou a concepção de ser o magistério um campo 
de trabalho preferencialmente feminino”. Isso pode sugerir a perma-
nência, entre as docentes, de uma concepção do magistério como 
sacerdócio dedicado à educação. 

Essa compreensão, segundo Lüdke e Boing (2004, p.1160), difi-
culta o desenvolvimento de uma identidade profissional do educador 
que ainda se mostra presente no Brasil e que pode ser lida como uma 
possível decorrência das influências recebidas, no período colonial, 
do modelo de educação da metrópole portuguesa. 

As professoras Brás e Marques, que possuem maior tempo de 
docência, evidenciaram em suas entrevistas que atuaram primeira-
mente na Educação Infantil e no nos anos iniciais do Fundamental 
e que o ingresso no nível superior lhes possibilitou mudar para seg-
mentos correspondentes aos anos finais do Ensino Fundamental e ao 
Ensino Médio. 
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Diferentemente das afirmações de Galvão e Brás, a colabora-
dora Marques declarou que o seu encaminhamento para a carreira 
do magistério não foi uma escolha própria e sim partiu de um dire-
cionamento dado pelos familiares. A sua mãe via na docência uma 
maneira de assegurar emprego para suas filhas e, consequentemente, 
era um modo de proporcionar uma estabilidade socioeconômica na-
quele contexto interiorano. 

No sentido do colocado acima, analisamos que a configuração 
do ambiente escolar em alguns municípios do interior do Rio Gran-
de do Norte, inclusive Arez, tem vivenciado transformações. Com 
o maior número de profissionais graduados nas licenciaturas espe-
cíficas, a quantidade de docentes próprios daquelas localidades nos 
diversos segmentos do ensino básico – anos iniciais e finais Funda-
mental, Médio e EJA – intensificaram-se, visto que, devido à forma-
ção restrita ao ensino de 2º Grau, a maioria se limitava a lecionar nos 
primeiros anos do Ensino Fundamental.

Souto (2008b, p. 234) conclui, no seu estudo realizado com 
professores do Estado de Sergipe, que “A obtenção do título acadêmi-
co teve repercussões na posição ocupada no próprio espaço escolar. 
Para alguns professores, foi concretizada a saída das séries iniciais 
para o exercício da docência das disciplinas de História (...)”. Por 
exemplo, muitos dos docentes do Ensino Médio ou vinham da capi-
tal do Estado ou dos municípios maiores. Muitos desses profissionais 
eram alheios às representações da realidade local, o que fazia com 
que muitas de suas práticas em sala de aula se tornassem distante, 
abstrata e inoperante para o cotidiano dos seus alunos.

Com o aumento da qualificação docente advinda das transfor-
mações provocadas pelas políticas direcionadas à educação pelo Go-
verno Federal, desde a década de 1990, percebemos uma diminuição 
no número de professores que fazem esse deslocamento da capital 
e grandes cidades para os municípios menores do interior para le-
cionar. Isso nos leva a afirmar que os professores interioranos estão 
atuando em maior quantidade nas escolas e salas de aula nos diversos 
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segmentos do ensino básico, em seus próprios municípios de origem, 
como acontece hoje em Arez. 
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Introdução 

 

Comunidades tradicionais de pescadores mantêm uma 
relação intensa com seu ambiente. Inúmeros registros e 

análises do conhecimento etnobotânico de pescadores artesanais 
têm evidenciado a dependência e os diversos usos que essas pessoas 
fazem dos recursos vegetais (ALBUQUERQUE et al., 2007). Para 
essas populações tradicionais, a diversidade dos recursos naturais, 
incluindo plantas silvestres, possui especial importância (BEGOSSI, 
2006). No entanto, em locais com urbanização crescente, as plantas 
silvestres podem ser substituídas por vegetais cultivados em jardins e 
quintais (GANDOLFO; HANAZAKI, 2011). 

Entre populações de pescadores, os usos mais prevalentes 
dados aos vegetais têm sido na medicina popular e na alimentação 
(LOPES; LOBÃO, 2013; VÁSQUEZ et al., 2014; ARAÚJO; LEMOS, 
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Implicações da urbanização recente 
e da carência de remanescentes 

florestais no etnoconhecimento dos 
pescadores e das coletoras de Patané 

(Arez, RN, Brasil)
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2015). Mas tem se procurado investigar, também, outras utilidades 
como plantas utilizadas na carpintaria naval, bem como na confec-
ção de ferramentas de pesca e coleta (LINDENMAIER; PUTZKE, 
2011), os vegetais com valor simbólico (SOUSA, 2010), além dos tra-
dicionais usos como combustível e na construção civil. 

Esses estudos etnobotânicos de comunidades pesqueiras, ao 
integrarem o conhecimento da etnologia e da biologia (BENTHALL, 
1993), fornecem para a comunidade científica fatos e dados que possi-
bilitam melhorar diagnósticos antrópicos locais (CAMAZINE; BYE, 
1980), no caso de estudos de caso, ou mesmo compreender melhor 
as questões antropológicas e ecológicas da relação homem-plantas. 
O conhecimento local a respeito dos recursos biológicos, as práticas 
de manejo e os direitos de uso e controle do etnoconhecimento têm 
sido o foco dos estudos contemporâneos dessa natureza (CLÉMENT, 
1998; HUNN, 2007).  

Em nosso espaço empírico reside uma comunidade tradicional 
de pescadores e coletoras que também desenvolvem a agricultura, de 
onde suplementam a alimentação e a renda. Observa-se uma recente 
urbanização no local, e que os recursos florestais silvestres disponí-
veis estão atualmente escasseando dada a quase completa ausência de 
remanescentes (MILLER, 2012; OLIVEIRA; MATTOS, 2014; FREI-
RE; MILLER, 2019). Essa evidência da escassez de recursos florestais 
locais, somada à constatação de que a manutenção da autonomia cul-
tural dos povos tradicionais é dependente dos variados tipos flores-
tais (PRANCE et al., 1987), tornou-se a circunstância ideal para es-
tudarmos possíveis relações entre essa escassez e a urbanização com 
o conhecimento etnobotânico. 

Este estudo, portanto, objetivou listar as espécies de plantas 
conhecidas pela comunidade de Patané, registrando os saberes as-
sociados, os diversos usos dados e relacionar os resultados obtidos 
com o fato de aquela população estar submetida a uma crescente ur-
banização e um escasseamento recente de diversos desses recursos 
florestais.  
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Local e população de estudo
 
Os pescadores-agricultores-coletoras de Patané, município de 

Arez, no litoral oriental do Rio Grande do Norte, Brasil, vivem den-
tro da Área de Proteção Ambiental Bonfim Guaraíras. Suas residên-
cias incrustadas às margens de uma laguna, a Lagoa de Guaraíras, 
testemunham a vocação daquelas famílias de pescadores. Em volta 
das residências existem extensos coqueirais, cercados e roçados. Os 
únicos dois remanescentes de Mata Atlântica possuem área inferior a 
2 hectares. Às margens da “maré”, como chamam a laguna, existe um 
manguezal, no qual coletam, por exemplo, crustáceos e moluscos. 
Sobre as dunas, que circundam a laguna, existem formações pionei-
ras com influência marinha e vegetação semelhante à de restinga. 
Os jardins mais bem cuidados são aqueles que são varridos e que 
possuem espécies com florações vistosas e duradouras. No fundo dos 
quintais existem cultivos de hortaliças e plantas medicinais. 

 
Pesquisa etnobotânica 

 
Foram selecionados informantes por bola-de-neve (COLE-

MAN, 1958). O número da amostra foi determinado pela saturação 
das respostas. Os entrevistados foram esclarecidos sobre a pesquisa 
e consentiram em participar. As informações foram registradas em 
diário de campo, máquina fotográfica e gravadores. As entrevistas 
foram realizadas entre junho de 2014 e abril de 2015. 

Em uma pré-entrevista estruturada colheram-se dados socioe-
conômicos. Entrevistas posteriores – formais, semiestruturadas e 
individuais – foram utilizadas para registrar o conhecimento etno-
botânico local. Os entrevistados foram agrupados em generalistas e 
especialistas (ALBUQUERQUE et al., 2004) e um informante-chave 
foi selecionado. Utilizou-se sete categorias para o registro dos usos 
dados às plantas: utilizadas como alimentos (AL); aplicadas como 
combustível (CO); usadas na construção civil (CC); empregadas na 
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carpintaria naval e/ou para a feitura de ferramentas de pesca e/ou 
coleta (EF); componentes de medicamento ou cosmético (MC); ti-
picamente aproveitada na ornamentação (OR); e as que possuíam 
valor simbólico (SI). Em uma entrevista posterior com os mesmos 
informantes, foi realizado teste de adequação, a partir de perguntas 
fechadas e estruturadas que buscavam examinar a validade das con-
clusões dos pesquisadores.  

Foram realizadas visitas guiadas com o informante-chave. Na 
ocasião, este identifica os espécimes, enquanto desses se coletaram ima-
gens e, de modo habitual, amostras de comprovação das plantas. As 
amostras vegetais foram identificadas com métodos usuais da botânica.  

A lista das espécies é apresentada e sobre ela se discutem dados 
quantitativos, analisados por estatística descritiva, com estudos se-
melhantes de etnobotânica de pescadores. 

  
Resultados e discussão 

 
Ao longo do estudo, foram citadas 383 espécies botânicas, 

distribuídas em 94 famílias, das quais apenas 38 foram identifica-
das apenas em gênero (Quadro 1). Esse número é bem superior ao 
encontrado em outros estudos de etnobotânica de pescadores (CAR-
NEIRO et al., 2010; SANTOS et al., 2010; GANDOLFO; HANAZA-
KI, 2011; LINDENMAIER; PUTZKE, 2011; LOPES; LOBÃO, 2013; 
VÁSQUEZ et al., 2014; ARAÚJO; LEMOS, 2015). 

As famílias com maior número de espécies dentre as referi-
das foram Fabaceae, Euphorbiaceae e Asteraceae, com respectivas 
19,84%, 4,44% e 3,91% das espécies. A predominância de Fabaceae 
ocorre, também, em estudos da mesma natureza com pescadores 
(LINDENMAIER; PUTZKE, 2011; LOPES; LOBÃO, 2013), e a pre-
valência de Euphorbiaceae já fora relatada (SOUSA, 2010). A presen-
ça massiva da família Asteraceae já foi referida em estudos anteriores 
com populações de pescadores, no entanto em trabalhos sobre uso 
de espécies de restinga (GANDOLFO; HANAZAKI, 2011).   



Conhecer Arez: histórias, memórias e culturas | 207

A maior parte das plantas citadas no estudo, especificamente 
239 espécies (62,40%), são ditas pelos entrevistados como utilizadas 
em preparos de medicamentos ou cosméticos. Essa alta prevalência 
de plantas com fins medicinais em estudos etnobotânicos em comu-
nidades pesqueiras não é incomum (LOPES; LOBÃO, 2013; VÁS-
QUEZ et al., 2014; ARAUJO LEMOS, 2015). 

Os entrevistados classificam 152 (39,69%) das espécies citadas 
como cultivadas. Essa proporção é semelhante à encontrada em es-
tudos de etnobotânica de pescadores urbanos, os quais necessitam 
manter em seus quintais, jardins e roçados muitas espécies de que 
necessitam, já que em áreas urbanas alguns recursos vegetais se tor-
nam escassos (GANDOLFO; HANAZAKI, 2011). O fato de em Pa-
tané a maior parte das plantas citadas serem não cultivadas aponta 
a dependência daquelas pessoas dos recursos vegetais encontrados 
nas matas, restingas e no mangue. Entre as plantas utilizadas para 
fins terapêuticos, a proporção das cultivadas é superior (67,36%). Em 
clássico artigo sobre o tema, Barrau (1959), já apontara que algumas 
plantas selvagens úteis para a alimentação podem ser mais conhe-
cidas que as cultivadas. Em nosso trabalho encontramos tamanha 
valorização e conhecimento de plantas selvagens, com a ressalva de 
serem aquelas as plantas selvagens com fins terapêuticos. 

Observaram-se muitas plantas sendo cultivadas nos quintais, 
especialmente aquelas utilizadas para fins de ornamentação e na me-
dicina popular. Destacam-se nos jardins algumas plantas que os en-
trevistados afirmam serem tanto usadas para ornamentação como 
para tratamento popular de doenças, como: Alternanthera tenella 
Colla; Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.; Cipura paludosa Aubl.; 
Dioclea grandiflora Mart. ex. Benth.; Dorstenia sp.; Fridericia chica 
(Bonpl.) L.G.Lohmann; Helianthus annuus L.; Lippia alba (Mill.) 
N.E.Br. ex P. Wilson; Matricaria recutita L.; Portulaca elatior Mart.; 
Portulaca halimoides L.; Portulaca oleracea L.; Talinum paniculatum 
(Jacq.) Gaertn. Observou-se que, à exceção das anteriormente cita-
das, as demais espécies de uso medicinal, quando cultivadas, são fre-
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quentemente postas em áreas pouco visíveis dos quintais, preferen-
cialmente na parte posterior das casas, ou no “muro”, como chamam 
os nativos. Miller (2012) já apontara essa característica das pessoas 
de Patané e associara tal comportamento com o de outras popula-
ções tradicionais brasileiras, que mantêm as plantas cultivadas para 
fins medicinais comumente protegidas de um contato vulgar com os 
visitantes da casa ou mesmo da vista dos transeuntes. 

Das espécies citadas no estudo, 88 (22,98%) são ditas como 
usadas na ornamentação. Entretanto, mesmo sendo referidas com 
esse fim, algumas espécies não foram visualizadas nos jardins lo-
cais. Exemplos disso são as convolvuláceas e bignoniáceas: Amphi-
lophium crucigerum (L.) L.G.Lohmann; Amphilophium paniculatum 
(L.) Kunth; Bignonia binata Thunb.;Dolichandra unguis-cati (L.) 
L.G.Lohmann; Fridericia chica (Bonpl.) L.G.Lohmann; Lundia cor-
data (Vell.) DC; Mansoa sp.; Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy; 
Evolvulus sp.; Ipomoea alba L. 

Na lista final das plantas, 76 (19,06%) foram classificadas como 
utilizadas na alimentação de pessoas, sendo, entre essas, que apenas 
6,58% não são classificadas como cultivadas pelos entrevistados. O 
uso de vegetais silvestres na alimentação remonta o conhecimento 
dos índios coletores, que complementavam as atividades de caça e 
pesca dos homens com a coleta de mariscos, bem como de frutos 
e tubérculos pelas mulheres. Esse contato milenar foi capaz de in-
fluenciar a biodiversidade local e os valores e funções socioculturais, 
tais como as preferências alimentares (GIBSON, 2009; HECKLER; 
ZENT, 2008). Estudos posteriores podem prospectar dentre essas es-
pécies silvestres usadas na alimentação alguma que tenha potencial 
mercantil a ser explorado pela comunidade local.  

O uso de recursos vegetais para a construção civil ainda é co-
mum na região, segundo o relato dos nossos informantes. 43 (11,23%) 
das espécies vegetais citadas pelos entrevistados são empregadas na 
construção civil. Além disso, a carpintaria naval e a confecção de 
ferramentas de pesca e coleta utilizariam também 43 (11,23%) das 
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espécies vegetais mencionadas, valor superior ao de outros estudos 
(SOUSA, 2010; LINDENMAIER; PUTZKE, 2011). 

Segundo os entrevistados, 35 das espécies citadas (9,14%) são 
usadas para pastagem animal ou como combustível. Apesar de terem 
citado apenas poucas espécies com uso imediato para a combustão, 
os informantes afirmam que quando se trata de madeira para fabri-
car carvão, prática ainda comum no lugar, a maior parte das espécies 
lenhosas, ou “pés-de-pau”, podem ser empregados. 

Das espécies citadas neste estudo, 19 (4,96%) têm conotação 
simbólica para os entrevistados. A maior parte delas teria um supos-
to poder de repelir ou atrair coisas, energias, pessoas, bichos. Dentre 
essas plantas com valor simbólico, 3 já estavam presentes na etno-
grafia de Miller (2012). O valor proporcional de plantas com valor 
simbólico encontrado neste estudo é superior àquele realizado em 
outra comunidade de pescadores (SOUSA, 2010). 

  
Considerações finais

 
Apesar da diminuição das áreas com plantas silvestres disponí-

veis para o uso, bem como da recente e crescente urbanização local, 
os pescadores e as coletoras de Patané ainda possuem conhecimento 
vasto sobre uma diversidade e uma quantidade alta de vegetais, as 
quais utilizam em diversas atividades cotidianas. Fabaceae e Euphor-
biaceae são bastante empregadas nos preparos medicinais e as árvo-
res daquela família, também, na construção civil. A presença massiva 
de Asteráceas remete a um contato próximo com as restingas. A po-
pulação de Patané ainda mantém o conhecimento sobre muitos ve-
getais que atualmente são escassos na região, mas já mantém em seus 
quintais, jardins e roçados muitas das plantas que utilizam. Diversas 
plantas que nossos informantes declararam serem usadas na orna-
mentação, na verdade não foram visualizadas sendo cultivadas em 
seus jardins. Nesses casos, o potencial ornamental das plantas foi to-
mado como utilidade e informado como efetivo uso. Isso nos fez aten-
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tar para que em alguns casos os entrevistados falam de possibilidades 
como se essas fossem uma realidade empiricamente comprovada. 
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Quadro 01: Lista das espécies de plantas conhecidas e utilizadas pelos pescadores e pelas 
coletoras de Patané

Família/Nome Científico Nome Popular 

ACANTHACEAE 
Avicennia germinans (L.) L. Mangue-preto 
Dicliptera mucronifolia Nees Melosa 

Ruellia paniculata L. Melosa-roxa 
ADOXACEAE 
Sambucus australis Cham. & Schltdl. Sabugueiro 
AIZOACEAE 
Sesuvium portulacastrum (L.) L. Pirrixiu 
ALISMATACEAE 
Echinodorus macrophyllus  (Kunth) Micheli Chapéu-de-couro 
ALSTROEMERIACEAE 
Bomarea edulis (Tussac) Herb. Cará-de-caboclo 
AMARANTHACEAE 
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze Penicilina 
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. Perna-de-pomba 
Alternanthera tenella Colla Sempre-viva 
Amaranthus viridis L. Bredo 
Blutaparon portulacoides (A.St.-Hil.) Mears Bredo-da-praia 
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants Mastruz 
Froelichia interrupta (L.) Moq. Ervanço 
AMARYLLIDACEAE 
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Família/Nome Científico Nome Popular 

Crinum americanum L. Lírio-grande 
Hippeastrumsp. Lírio-bonito 
ANACARDIACEAE 
Anacardium occidentale L. Cajueiro 
Astronium fraxinifolium Schott Gonçalo 
Mangifera indica L. Mangueira 
Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira-do-sertão 
Schinus terebinthifolius Radd. Aroeira-da-praia 
Spondias dulcis Forts. Cajá-manga 
Spondias mombin L. Cajazeira 
Spondias purpurea (L.) Siriguela 
Tapirira guianensis Aubl. Cupiuba 
Thyrsodium spruceanum Benth Caboatã-de-leite 
ANNONACEAE 
Annona glabra L. Araticum 
APIACEAE 
Eryngium foetidum L Chicória 
APOCYNACEAE 
Allamanda cathartica L. Alamanda-amarela 
Asclepias curassavica L. Camará-leiteiro 
Aspidosperma pyrifolium Müll. Arg. Pereiro 
Aspidospermasp. Garoroba 
Blepharodon pictum (Vahl) W.D.Stevens Falso-maracujá 
Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton Seda 
Hanconia speciosa Gomes Mangabeira 
Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson Burra-leiteira 
Mandevillasp. Chiclete 
Prestonia coalita (Vell.) Woodson Fiapo-de-leite 
Rauvolfia ligustrina Willd. Arrebenta-boi 
Schubertia multiflora Mart. Flor-de-cera 
ARACEAE 
Lemna aequinoctialis Welw. Feijão-de-açude 
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Família/Nome Científico Nome Popular 

Montrichardia linifera (Arruda) Schott Aninga-açu 
Philodendron acutatum Schott Imbé 
Philodendron imbe Schott Imbé 
Pistia stratiotes L. Alface-de-açude 
Taccarum peregrinum (Schott) Engl. Jararaca 
Taccarum ulei Engl. & K.Krause Jararaca 
ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Sambacuim 
ARECACEAE 
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Macaúba 
Cocos nucifera L. Coqueiro 
Copernicia prunifera (Mill.) H.E. Moore Carnaúba 
Euterpe edulis Mart. Palmito 
Elaeis guieennsis Jacq Dendê 
ARISTOLOCHIACEAE 
Aristolochia setulosa A. A. M. Araújo Papo-de-peru 
Aristolochia labiata Willd. Papo-de-peru 
ASTERACEAE 
Acanthospermum hispidum DC. Carrapicho-de-carneiro 
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. Agrião 
Artemisia vulgaris L. Flor-de-São-João 
Bidens pilosa L. Picão 
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Erva-de-São-João 
Conyza bonariensis (L.) Cronquist Rabo-de-raposa 
Egletes viscosa Less. Marcela 
Emilia coccinea (Sims) G. Don Pincel 
Helianthus annuus L. Girassol 
Lactuca sativa L. Alface 
Matricaria recutita L. Camomila 
Parthenium hysterophorus L. Vassourinha-de-relógio 
Solidago chilensis Meyen Arnica 
Tanacetum vulgare L. Erva-de-São-Marcos 
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Família/Nome Científico Nome Popular 

Vernonanthura condensata (Baker) H. Rob. Assa-peixe 
BATACEAE 
Batis maritima L. Bredo-do-mangue 
BIGNONIACEAE 
Amphilophium crucigerum (L.) L.G.Lohmann Cipó-pente-de-macaco 
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth Cipó-d’água 
Arrabidaea conjugata (Vell.) Mart. Cipó-de-samburá 
Bignonia binata Thunb. Cipó-de-flor-roxa 
Crescentia cujete L. Coité 
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann Cipó-unha-de-gato 
Fridericia chica (Bonpl.) L.G.Lohmann Cajuru 
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Pau-d’’arco-roxo 
Jacarandasp. Jacarandá 
Lundia cordata (Vell.) DC Cipó-mata-pau 
Mansoasp. Cipó-sino 
Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook Pau-d’arco-amarelo 
Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. Ipê-branco 
BICHACEAE 
Bixa orellana L. Urucum 
BORAGINACEAE 
Cordiasp. Grão-de-galo 
Heliotropium elongatum (Lehm.) I.M.Johnst. Fedegoso 
BROMELIACEAE 
Aechmeasp. Xinxo 
Ananas comosus (L.) Merril Abacaxi 
Bromelia laciniosa L. Macambira 
Bromelia plumieri (E. Morren) L. B. Sm Croatá 
BURSERACEAE 
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 
CACTACEAE 
Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A.Berger Palmatória-grande 
Cereus jamacaru DC. Cardeiro 
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Família/Nome Científico Nome Popular 

Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck Palmatória-verdadeira 
Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber) Xique-xique 
Pilosocereus pachycladus Ritter Facheiro 
Rhipsalis baccifera (J.M.Muell.) Stearn Macarrão 
CANNABACEAE 
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Espora-de-galo 
Trema micrantha (L.) Blume Camarão / Grãiduva 
CANNACEAE 
Canna indica L. Cana-de-açúcar 
CAPPARACEAE 
Crataeva tapia L. Trapiá 
CARICACEAE 
Carica papaya L. Mamão 
CELASTRACEAE 
Maytenus obtusifolia Mart. Bom-nome 
CHRYSOBALANACEAE 
Chrysobalanus icaco L. Guagiru 
Hirtella racemosa Lam. Azeitona-da-mata 
CLEOMACEAE 
Hemiscola aculeata (L.) Raf. Soja-chula / Mussambé 
Tarenaya spinosa (Jacq.) Raf. Mussambé-do-sertão 
CLUSIACEAE 
Clusia hilariana Schltdl. Abaneiro 
COMBRETACEAE 
Buchenavia tetraphylla (Aubl.) R.A.Howard Imbirindiba 
Combretum lanceolatum Pohl ex Eichler Mufumbo-de-rio 
Combretum leprosum Mart. Mufumbo 
Conocarpus erectus L. Mangue-botão 
Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. Mangue-branco 
Terminalia catappa L. Castanhola 
Terminalia glabrescens Mart. Castanhola 
Thiloa glaucocarpa (Mart.) Eichler Sipaúba 
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Família/Nome Científico Nome Popular 

COMMELINACEAE 
Callisia repens (Jacq.) L. Tustão 
Commelina erecta L. Erva-de-Santa-Luzia 
Commelina benghalensis L. Erva-de-Santa-Luzia 
Commelina obliqua Vahl Erva-de-Santa-Luzia 
Dichorisandra hexandra (Aubl.) C.B.Clarke Gingiba-azul 
Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos Gingiba-rosa 
CONVOLVULACEAE 
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy Flor-de-batata 
Cuscuta racemosa Mart. Cipó-chumbo 
Evolvulussp. Azulzinha 
Ipomoea alba L. Corda-de-viola 
Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. Salsa 
Ipomoea batatas (L.) Lam. Batata-doce 
Ipomoea cairica (L.) Sweet Jitirana 
Ipomoea nil (L.) Roth Campainha 
Merremia aegyptia (L.) Urb. Jitirana-feia 
Merremia umbellata (L.) Hallier f. Cipó-de-leite 
Operculina macrocarpa (L.) Urb. Jalapa 
CRASSULACEAE 
Kalanchoe crenata (Andrews) Haw. Calanchoe 
CUCURBITACEAE 
Melothria pendula L. Pepininho-bravo 
Momordica charantia L. Melão-de-São-Caetano 
CYPERACEAE 
Abildgaardia ovata (Burm.f.) Kral Capim-cabelo 
Bulbostylis capillaris (L.) C.B.Clarke Capim-cabelo 
Cyperus articulatus L. Junco 
Cyperus compressus L. Junco 
Cyperus ligularis L. Capim-navalha 
Cyperus rotundus L. Junco 
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. Junco-verdadeiro 
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Família/Nome Científico Nome Popular 

Fimbristylissp. Mato-alecrim 
Kyllinga vaginata Lam. Capim-cabeça 
Remirea maritima Aubl. Capim-agulha-da-praia 
DILLENIACEAE 
Curatella americana L. Lixeira / Cajueiro-bravo 
DIOSCOREACEAE 
Dioscoreasp. Cará-do-mato 
ELAEOCARPACEAE 
Sloaneasp. Sapopema 
ERYTHROXYLACEAE 
Erythroxylum revolutum Mart. Cumixá-branco 
Erythroxylum simonis Plowman Cumixá 
EUPHORBIACEAE 
Astraea lobata (L.) Klotzsch Erva-de-rola 
Cnidoscolus urens (L.) Arthur Urtiga 
Cnidoscolussp. Favela 
Croton argenteus L. Velame 
Croton floribundus Spreng. Velame 
Croton heliotropiifolius Kunth Velame 
Croton pedicellatus Kunth Velaminho 
Croton sonderianus Mull. Arg. Canasanção 
Croton urticifolius Lam. Marmeleiro 
Euphorbiahirta L. Erva-de-Santa-Luzia (2) 
Euphorbia hyssopifolia L. Erva-leiteira 
Jatropha gossypiifolia L. Pinhão-roxo 
Jatropha mollissima (Pohl) Baill. Pinhão-bravo 
Jatropha mutabilis (Pohl) Baill. Pinha 
Manihot utilissima L. Mandioca 
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. Quebra-pedra 
Ricinus communis L. Mamona 
FABACEAE 
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Família/Nome Científico Nome Popular 

Abarema cochliacarpos (Gomes) Barneby & J.W.Gri-
mes 

Barbatimão 

Abrus precatorius L. Olho-de-cabra 
Acaciasp. Acácia 
Aeschynomene americana L. Carrapicho 
Aeschynomene viscidula Michx. Carrapicho 
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico 
Andira fraxinifolia Benth. Pau-angelim 
Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. Jitai 
Arachis hypogaea L. Amendoim 
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Pata-de-vaca 
Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira 
Caesalpinia echinata Lam. Pau-Brasil 
Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. Jucá 
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. Mini-flamboyant 
Cajanus cajan (L.) Huth Guandu 
Calliandrasp. Caliandra 
Centrosema brasilianum (L.) Benth. Cunhã / Feijão-bravo 
Centrosema pascuorum Mart. ex Benth. Cunhã / Feijão-bravo 
Centrosema rotundifolium Mart. ex Benth. Cunhã / Feijão-bravo 
Centrosema virginianum (L.) Benth. Cunhã / Feijão-bravo 
Chaetocalyx scandens (L.) Urb. Feijão-chulo-de-flor-amarela 
Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S.Irwin &Barneby Pau-ferro 
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene Dorme-dorme 
Clitoria fairchildiana R.A.Howard Sombreiro 
Clitoria ternatea L. Cunhã / Feijão-bravo 
Copaifera langsdorffii Desf. Copaiba 
Crotalaria pallida Aiton Guizo 
Crotalaria retusa L. Gergelim-bravo 
Dalbergia cearensis Ducke Pau-violeta 
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Marmelo-da-praia 
Delonix regia Raf. Flamboyant 
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Família/Nome Científico Nome Popular 

Desmodium barbatum (L.) Benth. Carrapicho-pega-pega 
Dioclea grandiflora Mart. ex. Benth. Mucunã 
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Timbaúba / Orelha-de-negro 
Erythrina indica picta (L.) B. & M. Brasilerinho 
Phaseolus vulgaris L. Feijão 
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. Cumarú-de-cheiro 
Hymenaea courbaril L. Jatobá 
Hymenaea rubriflora Ducke Jatobá-roxo 
Indigofera hirsuta L. Anil-mata-pasto 
Indigofera suffruticosa Mill. Anil-do-campo 
Ingasp. Ingá 
Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz Pau-ferro 
Macroptilium martii (Benth.) Maréchal & Baudet Feijão-de-cabra 
Leucaena leucocephala (Lam.) R. de Wit Pompom-de-boi 
Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC. (A) Ingá 
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. Feijão-do-mato 
Mimosa acutistipula (Mart.) Benth. Jurema-preta 
Mimosa caesalpiniifolia Benth. Sabiá 
Mimosa candolleiR.Grether Malícia-roxa 
Mimosa hirsutissima Mart. Malícia 
Mimosa gemmulata Barneby Jureminha 
Mimosa misera Benth. Malícia 
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle Mucunã 
Mucuna urens (L.) Medik. Mucunã 
Neptunia plena (L.) Benth. Dorme-dorme-pompom 
Periandra mediterranea (Vell.) Taub. Alcaçuz 
Ormosiasp. Tento 
Piptadeniasp. Catanduva 
Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz Catingueira 
Prosopis juliflora (SW.) DC. Algaroba 
Pterocarpus rohrii Vahl Pau-sangue 
Pterogyne nitens Tul. Amendoim-bravo 
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Família/Nome Científico Nome Popular 

Rhynchosiasp. Feijãozinho-chulo 
Senna alata (L.) Roxb. Fedegoso-grande 
Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & 
Barneby 

Pau-fava 

Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby Mata-pasto 
Senna occidentalis (L.) Link Manjerioba 
Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby Pau-de-São-João 
Sophora tomentosa L. Feijãozinho-da-praia 
Stylosanthessp. Alfafa 
Stylosanthessp. Amendoim-chulo 
Tamarindus indica L. Tamarindo 
Tephrosia purpurea (L.) Pers. Anil 
Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. Acácia-amarela 
Zornia brasiliensis Vogel Carrapicho-mija-mija 
HELICONIACEAE 
Heliconia psittacorum L. Pacavira / Helicônia 
IRIDACEAE 
Cipura paludosa Aubl. Alho-do-mato 
KRAMERIACEAE 
Krameria tomentosa A.St.-Hil. Carrapicho-do-tabuleiro 
LAMIACEAE 
Hypenia salzmannii (Benth.) Harley Canela-de-urubu 
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. Cordão-de-frade 
Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze Hortelã-do-campo 
Menthasp. Hortelã-da-folha-miúda 
Melissa officinalis L. Erva-cidreira 
Vitex polygama Cham. Carabuçu-de-mamangaba 
LAURACEAE 
Cassytha filiformis L. Cipó-chumbo 
Ocotea fasciculata (Nees) Mez Canela-bosta 
Persea americana Mill. Abacateiro 
LECYTHIDACEAE 
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Família/Nome Científico Nome Popular 

Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex Miers Imbiriba 
Lecythis pisonis Cambess. Sapucaia 
LOGANIACEAE 
Spigelia anthelmia L. Mata-lombriga 
MALPIGHIACEAE 
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Murici-do-campo 
Byrsonima gardneriana A.Juss. Murici-pitanga 
Byrsonima sericea DC. Murici-da-mata 
Byrsonima verbascifolia (L.) DC. Murici 
Stigmaphyllon paralias A.Juss. Cinco-brincos 
MALVACEAE 
Helicteres heptandraL.B.Sm. Malvão-de-borboleta 
Malachra radiata (L.) L. Capim-malva 
Sida cordifolia L. Relógio 
Sida rhombifolia L. Relógio 
Talipariti pernambucense (Arruda) Bovini Algodão-da-praia 
Triumfetta semitriloba Jacq. Amor-do-campo 
Waltheria indica L. Malva-branca 
MARANTACEAE 
Thalia geniculata L. Araruta 
MARCGRAVIACEAE 
Schwartzia brasiliensis (Choisy) Bedell ex Gir.-
-Cañas 

Cachimbinho 

MELASTOMATACEAE 
Miconia albicans (Sw.) Triana Canela-de-velho 
Miconia minutiflora (Bompl.) DC.) Tinteiro 
Tibouchina heteromalla (D.Don) Cogn. Quaresma 
MELIACEAE 
Azadirachta indica A. Juss Nim 
MENISPERMACEAE 
Chondrodendron platiphyllum (A.St.-Hil.) Miers Butua-de-chá 
MENYANTHACEAE 



Conhecer Arez: histórias, memórias e culturas | 223

Família/Nome Científico Nome Popular 

Nymphoides indica (L.) Kuntze Flor-de-pelo-d’água 
MOLLUGINACEAE 
Mollugo verticillata L. Capim-agrião 
MORACEAE 
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg Fruta-pão 
Artocarpus heterophyllus Lam. Jaca 
Brosimum gaudichaudii Trécul Mama-cadela 
Brosimum guianense (Aubl.) Huber Mama-cadela 
Dorstenia sp. Carapiá 
Ficus gomelleira Kunth Gameleira 
MUSACEAE 
Musa paradisiaca L. Banana 
MYRTACEAE 
Campomanesiasp. Guabiraba 
Eucalyptussp. Eucalipito 
Eugenia flavescens DC. Araçá / Goiabinha-da-mata 
Eugenia punicifolia (Kunth) DC. Murta 
Eugenia uniflora L. Pitangueira 
Eugenia uvalha Cambess. Ubaia 
Myrcia splendens (Sw.) DC. Cuipuna 
Psidium guineense Sw. Goiabeira 
NYCTAGINACEAE 
Boerhavia diffusa L. Pega-pinto 
Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell Maria-mole 
Mirabilis jalapa L. Bunina 
NYMPHAEACEAE 
Nymphaea sp. Lírio-d’água 
OCHNACEAE 
Ouratea oleifolia (A.St.-Hil.) Engl. Bati 
OLACACEAE 
Ximenia americana L. Ameixa-do-mato 
ORCHIDACEAE 



 224 | Francisco Sales Neto, Aldilene César & Diego Chacon (Orgs.)

Família/Nome Científico Nome Popular 

Cattleya granulosa Lindl. Chumaré 
Epidendrum cinnabarinum Salzm. Orquídea-trepadeira 
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. Orquídea-de-chão 
PAPAVERACEAE 
Argemone mexicana L. Cardo-santo 
PASSIFLORACEAE 
Passiflora cincinnata Mast. Maracujá-mochila 
Passiflora edulis Sims Maracujá 
Passiflora foetida L. Maracujá-de-estalo 
PIPERACEAE 
Piper nigrum L. Pimenta-do-reino 
Piper tuberculatum Jacq. Pimenta-do-mato 
PLANTAGINACEAE 
Stemodia foliosa Benth. Meladinha 
POACEAE 
Aristida sp. Capim-barba-de-bode 
Bambusa vulgaris L. Bambu 
Cenchrussp. Carrapicho 
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. Capim-pé-de-galinha 
Digitaria sp. Capim-colchão 
Guadua paniculata Munro Taboca 
Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.
Jacobs 

Capim-colonião 

Melinis minutiflora P. Beauv. Capim-gordura 
Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & Zuloaga Capim-taquara 
Urochloa decumbens (Stapf) R.D.Webster Capim-braquiária 
Urochloa plantaginea (Link) R.D.Webster Capim-marmelada 
Zea mays L. Milho 
PONTEDERIACEAE 
Eichhornia sp.  

Aguapé 
PORTULACACEAE 
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Família/Nome Científico Nome Popular 

Portulaca elatior Mart. Beldroega / Onze-horas 
Portulaca halimoides L. Beldroega / Onze-horas 
Portulaca oleracea L. Beldroega / Onze-horas 
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. Beldroega-grande 
PRIMULACEAE 
Jacquinia armillaris Jacq. Capororoca-pimenteira / Pimen-

teira 
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Capororoca 
RHAMNACEAE 
Gouania blanchetiana Miq. Cipozinho 
Ziziphus platyphylla Reissek Juazeiro 
RHIZOPHORACEAE 
Rhizophora mangle L. Mangue-vermelho / Sapateiro 
RUBIACEAE 
Alseis pickelii Pilg. & Schmale Pau-candeia 
Chiococca alba (L.) Hitch. Cainca 
Diodella teres (Walter) Small Quebra-tijela 
Genipa americana L. Jenipapo 
Guettarda platypoda DC. Angélica 
Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud. Ervanço 
Spermacoce confusa Rendle Vassourinha 
Tocoyenasp. Jenipapinho 
SALICACEAE 
Casearia decandra Jacq. Assa-peixe 
SANTALACEAE 
Phoradendronsp. Erva-de-passarinho 
SAPINDACEAE 
Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Nie-
derl. 

Cumixá-branco 

Cupania sp. Camboatá 
Paulliniasp. Mata-fome 
Serjania salzmanniana Schltdl. Cipó-cabeludo / Cipó-mata-fome 
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Família/Nome Científico Nome Popular 

Talisia esculenta (Cambess.) Radlk. Pitomba 
SAPOTACEAE 
Manilkara salzmannii (A.DC.) H.J.Lam Maçaranduba 
Pouteria sp. Goiti / Guapeva 
Pradosiasp. Mamãozinho 
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) 
T.D.Penn. 

Quixabeira 

SIMAROUBACEAE 
Simabasp. Cajarana 
Simaroubasp. Pau-paraíba 
SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis Aubl. Bola-preta 
SMILACACEAE 
Smilax cissoides Mart. ex Griseb. Cipó-de-carangueijo 
Smilax elastica Griseb. Japecanga 
Smilax fluminensis Steud. Japecanga-da-folha-larga 
SOLANACEAE Empacho-de-boi 
Cestrum sp. Erva-do-cão 
Datura stramonium L. Pau-tabaco 
Nicotiana glauca Graham Camapu 
Physalis angulata L. Erva-moura 
Solanum americanum Mill. Jurubeba-roxa 
Solanum paludosum Moric. Jurubeba 
Solanum paniculatum L. 
STERCULIACEAE 

Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba 
Waltheria indica L. Malva-branca 
TRIGONIACEAE 
Trigonia nivea Cambess. Cipó-de-prata 
TURNERACEAE 
Turnera calyptrocarpa Urb. Chanana 
Turnera scabra Millsp. Chanana 
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Família/Nome Científico Nome Popular 

Turnera subulataSm. Chanana 
TYPHACEAE 
Typha domingensis Pers. Taboa 
URTICACEAE 
Cecropia pachystachya Trécul Embaúba 
Laportea aestuans (L.) Chew Urtiga-rosa 
Pilea microphylla (L.) Liebm. Beldroeguinha-de-calçada 
Urtica dioica L. Urtiga-branca 
VERBENACEAE 
Lantana camara L. Camará 
Lantana canescens Kunth Camará 
Lantana granulosa HBK Camará 
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex P. Wilson Erva-cidreira-de-moita 
VITACEAE 
Cissus erosa Rich. Cipó-fita-vermelha 
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis Cipó-fita-branco 
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Geovane Chacon de Carvalho1

Introdução

O setor de carcinicultura brasileira trabalha exclusivamente 
com camarão cinza Litopenaeus Vannamei desde o final 

de 1990, basicamente, quando o país começou a expandir sua produ-
ção em termos comerciais. Apesar de em 2010 ter usado apenas 2,0% 
(20.000 ha) de área apropriada à produção adequada (1.000.000 ha), a 
carcinicultura já é uma atividade firmemente estabelecida no cenário 
brasileiro, principalmente na Região Nordeste, onde tem demons-
trado a sua técnica, economia e viabilidade ambiental, contribuindo 
ativamente para a redução da pobreza rural por meio da geração de 
negócios, oportunidades, renda e criação de postos de trabalho per-
manentes (ROCHA, 2013). Nesta região merecem destaques como 
principais produtores os estados do Ceará e do Rio Grande Norte 
(RN). Entre as cidades do RN, a cidade de Arez está em evidência 
entre as cinco cidades mais produtoras de camarão do Brasil.

1 Bacharel (2011), mestre (2014) e doutor (2019) em Química pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Servidor público pelo município de Arez. E-mail: chacon.carvalho@
yahoo.com.br

A carcinicultura em Arez
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Produção da carcinicultura no Rio Grande do Norte 
e em Arez

A carcinicultura é liderada pela Região Nordeste do Brasil des-
de o início da série histórica da pesquisa, iniciada em 2013. Em 2020, 
o aumento foi de 14,1% de sua produção, totalizando 62,9 mil tone-
ladas de camarão, com um Valor Bruto de Produção (VBP) de R$1,3 
bilhão, o que corresponde por 99,6% do total nacional. Nessa Região, 
os destaques pertenceram aos Estados do Rio Grande do Norte e 
Ceará, com 34,8% e 33,2% do volume total nacional, respectivamen-
te (IBGE, 2021).

O Rio Grande do Norte registrou a marca de 22,0 mil tonela-
das de camarão produzidos em 2020, quantidade 5,8% maior que no 
ano anterior. O Ceará alcançou 21,0 mil toneladas produzidas, 18,3% 
maior que no ano de 2019.

Mesmo assim, o Rio Grande do Norte, contabilizando 21,9 mil 
toneladas de camarão em 2020, permanece como maior produtor na-
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cional do crustáceo. Essa produção equivale a mais de meio bilhão de 
reais (R$ 565 milhões), o que corresponde a 42,6% do valor de pro-
dução de todo o camarão produzido em território nacional (IBGE, 
2021; TRIBUNA DO NORTE, 2020). No entanto, os três principais 
produtores potiguares, municípios de Pendências, Canguaretama e 
Arez, perderam posição no ranking nacional, quando comparado ao 
ano de 2019. 

Porém, mesmo havendo perda de posição no ranking nacional 
de produção de camarão, seis municípios do RN estão entre os dez 
maiores produtores de camarão do Brasil: Pendências, Canguareta-
ma, Arez (quinta posição), Mossoró, Senador Georgino Avelino e Ní-



 232 | Francisco Sales Neto, Aldilene César & Diego Chacon (Orgs.)

sia Floresta. A soma da produção desses municípios representa 71% 
de todo o camarão produzido no Estado (G1 RN, 2020 - 2021). No 
RN, a cidade de Arez ocupa a terceira posição entre as cidades mais 
produtoras de camarão.

Apesar da grande produção de camarão criado em cativeiro, 
nos anos de 2019 e 2020, de acordo com a base de dados do Governo 
Federal COMEX STAT (2022) a exportação de camarão do Brasil foi 
de apenas 206,0 e 220,4 toneladas, respectivamente. Segundo a Asso-
ciação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC), o estado do Rio 
Grande do Norte exportou no ano de 2021 apenas 19 toneladas de 
sua produção total o que representou apenas 3,3% da produção total 
neste ano, sendo o quinto estado com maior exportação.

Segundo a revista Digital ABCC, ano XXII, n° 01, de julho 
de 2020, para que haja aumento nas exportações é necessário um 
investimento maior no processamento e na estocagem do produto 
para que seja garantida uma maior qualidade. Com o objetivo de au-
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mentar a produtividade e exportação o Governo Federal lançou as 
linhas de financiamentos “Programa de Apoio à Carcinicultura”. No 
Rio Grande do Norte, de 500 produtores de camarão, somente 21 
(4,2%) produtores conseguiram ou estão tentando acessar linhas de 
financiamentos lançada pelo Programa de Apoio à Carcinicultura, 
fortalecendo essa importante parceria, com linhas especiais de finan-
ciamentos para o setor carcinicultor, envolvendo desde: (1) Custeio 
Rotativo (Planta Nordeste) - uma modalidade de crédito que objeti-
va atender às necessidades de recursos financeiros para o ciclo pro-
dutivo da carcinicultura; (2) Financiamentos (FNE Inovação) - para 
adequações das estruturas atuais ou para novos empreendimentos; 
(3) Financiamentos do Processamento e Estocagem do Produto Aca-
bado - para cobrir as despesas inerentes à fase imediata à colheita da 
produção própria ou de cooperados.

Ainda de acordo com a revista, a participação de carciniculto-
res nestes programas de apoio fortaleceriam o setor e promoveriam 
geração de empregos e o aumento das exportações. Na realidade, 
tem-se um mar de oportunidades que os carcinicultores estão  des-
perdiçando, especialmente quando se considera as qualidades natu-
rais invejáveis, especialmente da Região Nordeste, para a exploração 
competitiva do cultivo de camarão marinho, o que não justifica o fato 
do país não ter qualquer participação nos expressivos números das 
exportações mundiais desse estratégico setor, os quais colocam esse 
nobre produto, o camarão marinho cultivado, no topo das commodi-
ties do agronegócio mundial.

A qualidade da produção 

Com relação à exportação, um dos grandes entraves está rela-
cionada as legislações dos diferentes países a que se deseja exportar, 
pois entre os fatores de controle de qualidade encontram-se as con-
centrações de aminas bioativas que são compostos nitrogenados al-
calinos de peso molecular baixo, que existem naturalmente nas plan-
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tas, animais e microrganismos e desempenham efeitos biológicos 
(BRUCKNER, et al., 2011). Estas substâncias bioativas são formadas 
pela descarboxilação através de várias vias durante os processos me-
tabólicos de animais, plantas e microrganismos (BARDÒCZ, 1995), 
entre elas podemos destacar a histamina, agmatina, espermidina, es-
permina, putrescina e cadaverina.

A United States Food and Drug Administration (FDA) estabe-
leceu diretrizes regulatórias que consideram pescados contendo his-
tamina a 50 mg kg-1 ou superior para estar em um estado de decom-
posição e de peixe contendo histamina em 500 mg kg-1 ou superior 
para ser um perigo para a saúde pública. A União Europeia publicou 
a Diretiva do Conselho (91/493/CEE), em 1998, a qual afirma que, 
quando nove amostras colhidas a partir de uma grande quantidade 
de pescados são analisados por histamina, o valor médio não deve 
ultrapassar 100 mg kg-1; duas amostras podem ter um valor de mais 
a 100 mg kg-1, mas menos do que 200 mg kg-1, e nenhuma amostra 
deve ter um valor superior a 200 mg kg-1.

A dose tóxica limite de histamina nos alimentos não é co-
nhecida com precisão, devido à existência de potencializadores que 
poderia influenciá-la de forma dramática. Com base na experiên-
cia adquirida na investigação de centenas de casos de intoxicação 
histamínica, a FDA estabeleceu 10 mg/100 g como o nível de ação 
de risco para histamina em atum (FDA, 1996). No Brasil só existe a 
PORTARIA Nº 185, DE 13 DE MAIO DE 1997 do MAPA (BRASIL, 
1997) que diz que, nas espécies pertencentes das famílias Scombri-
dae, Scombresocidae, Clupeidae, Coryyphaenidae, o nível máximo de 
histamina é de 100 mg kg-1 no músculo.

A degradação dos camarões ocorre mais rapidamente do que 
nos peixes por causa de alguns fatores: a alta concentração de meta-
bólitos de baixo peso molecular oriundos da autólise do hepatopân-
creas (MADRI, 1998); substâncias não nitrogenadas e aminoácidos 
livres que servem como substrato para o aumento de microrganis-
mos e as alterações físico-químicas degradativas como oxidação de 
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lipídios e hidrólise de proteínas, que formam compostos voláteis 
como amônia e gás sulfídrico, e não voláteis como as aminas bioati-
vas (MONTEIRO, 2012).

A determinação das concentrações de histamina, agmatina, 
tiramina, putrescina, cadaverina, espermidina e espermina são de 
grande importância, não só do ponto de vista da toxicidade, mas 
como indicadores do grau de frescor e de deterioração nos alimentos 
que está associado com condições sanitárias inadequadas durante os 
procedimentos de produção (HALÁSZ et al, 1994; BUENO-SOLA-
NO, 2012).

Nos anos de 2012 e 2013 a exportação de camarão no esta-
do do Rio Grande do Norte foi de zero tonelada, diante disto havia 
a necessidade de validar uma metodologia para a determinação de 
aminas bioativas no camarão da espécie Litopenaeus vannamei para 
que houvesse um laboratório que pudesse realizar tais análises. Dian-
te desta problemática foi que a dissertação de mestrado de Geovane 
Chacon de Carvalho foi elaborada e defendida. Nela foram analisa-
das as concentrações destas aminas bioativas em camarões adqui-
ridos na cidade Arez. Considerou-se o tempo de prateleiras do ca-
marão congelado em quatro estágios de armazenamento, sendo eles: 
com uma semana de armazenamento congelado (CS1), com duas 
semanas congelado (CS2), com três semanas congelado (CS3), com 
quatro semanas congelado (CS4), analisou-se ainda o camarão fresco 
(CF) e cozido (CC).

Segundo este estudo, observou-se que, após o cozimento, a 
amostra apresentou uma considerável elevação nos teores de agmati-
na, espermidina e espermina, o que é natural pois estas aminas estão 
relacionadas à qualidade dos camarões fresco e cozidos.

A espermidina foi detectada no camarão fresco. Porém, no 
decorrer das análises semanais, sua concentração ficou abaixo dos 
limites de detecção, o que a caracteriza como indicador de qualidade 
deste produto, ou seja, quanto maior o tempo prateleira menor será a 
concentração de espermidina e menor a qualidade do camarão.
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Maior parte da histamina é oriunda da descarboxilação da his-
tidina. Logo, pode-se verificar a existência da histidina no camarão. 
E havendo a comprovação da existência de níveis de histidina, o não 
aparecimento da histamina nas análises pode ser explicado pela não 
existência de microrganismos que atuam na descarboxilação da his-
tidina.

Considerações finais

Após a pesquisa realizada obteve-se a validação de um método 
de análises de aminas bioativas em camarões. A partir desta valida-
ção os camarões poderiam, agora, serem analisados direto no estado 
do Rio Grande do Norte, o que promoveria agilidade nas exporta-
ções que exigissem os limites destes compostos bioativos pré-esta-
belecidos.

Através das análises das aminas bioativas observou-se que a 
qualidade do camarão fresco está diretamente relacionada às aminas 
agmatina, espermidina e espermina, enquanto que, ao prolongar-se 
o tempo de congelamento do camarão, a concentração destas ami-
nas iam diminuindo e originando as aminas histamina, putrescina e 
cadaverina que são responsáveis por caracterizar os camarões como 
inapropriados.
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Balança Comercial de Pescados do Brasil em Abril de 2014. Disponí-
vel em: http://abccam.com.br/site/wp-content/uploads/2014/05/Balan%-
C3%A7a-ComercialAbril.pdf. Acesso em: 20 abr. 2014.

BARDOCZ, S. Polyamines in food and their consequences for food quality 
and human health. Trends Food Sci Technol, v. 6. p. 341–346, 1995.

BRASIL. Disponível em: http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home. Acesso 
em: 07 abr. 2022.

BRUCKNER, H. Liquid chromatographic determination of biogenic 
amines in fermented foods after derivatization with 3,5-dinitrobenzoyl 
chloride. Journal of Chromatography A, v. 881, Issues 1–2, p. 517–530. 
2000. Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0021967300002570. Acesso em: 08 mar. 2022.

BUENO-SOLANO, C.; LÓPEZ-CERVANTES, J.; SÁNCHEZ-MACHA-
DO, D. I.CAMPAS-BAYPOLI, O. N., HPLC Determination of Histamine, 
Tyramine and Amino Acids in Shrimp By-Products. J. Braz. Chem. Soc. v. 
23, n. 1, 2012.

CARVALHO, G C.  Validação de metodologia para análise de aminas 
bioativas em camarão utilizando cromatografia de íons. Dissertação 
(Mestrado em Química) – Universidade Federal do Rio Grande do Nor-
te. Centro de Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-Graduação em 
Química. Natal, p. 84. 2013.



 238 | Francisco Sales Neto, Aldilene César & Diego Chacon (Orgs.)

CODEX Alimentarius, Commission on Methods of Analysis and 
Sampling; Criteria for Evaluating Acceptable Methods of Analy-
sis for Codex Purposes, CX/MAS 95/3, 1995. Disponível em: 
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=Codex+Alimentarius+-
Commission+on+Methods+of+Analysis+and+Sampling%3B+Cri-
teria+for+Evaluating+Acceptable+Methods+of+Analysis+for+Co-
dex+Purposes%2C+CX%2FMAS+95%2F3%2C+1995.&source=-
webcd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.
codexalimentariusorg%2Finput%2Fdownload%2Freport%2F21%2Fa-
l9512ae.pdf&ei=yc4IUoWhM79aH84AP8k4DwBQ&usg=AFQjCNFB-
53nv1obILSUPX0HGHGL5QzeYiA&bvm=bv.50500085,d.dmg. Acesso 
em: 12 mar. 2022

EURACHEM. The fitness for purpose of analytical methods. A laboratory 
guide to method validation and related topics. 61 p., 1998.

G1 RN, Municípios do RN caem no ranking de produção de camarão 
em 2020, diz IBGE. G1. Disponível em: https://g1.globo.com/rn/rio-
-grande-do-norte/noticia/2021/09/29/municipios-do-rn-caem-no-ran-
king-de-producao-de-camarao-em-2020-diz-ibge.ghtml. Acesso em: 17 
mar. 2022.

G1 RN, Produção de camarão cresce pelo 3º ano seguido, chega a 20,7 
mil toneladas e RN segue líder nacional. G1. Disponível em: https://g1.
globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2020/10/15/producao-de-ca-
marao-cresce-pelo-3o-ano-seguido-chega-a-207-mil-toneladas-e-rn-se-
gue-lider-nacional.ghtml. Acesso em: 17 mar. 2019.

HALÁSZ, A.; BARÁTH, A.; SIMON-SARKADI, L.; HOLZAPFEL, W. 
Biogenicamines and their production by microorganisms in food. Trends 
Food Sci Technol v.5, p. 42–49, 1994. Disponível em: <http://ac.els-cdn.
com/0924224494900701/1-s2.0-0924224494900701-main.pdf?_tid=b-
982c67a-d545-11e3-a38c-00000aacb360&acdnat=1399398299_264d2f-
6404dcecc32674b023979f2e0>. Acesso em: 06 mar 2022.



Conhecer Arez: histórias, memórias e culturas | 239

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA (IBGE), 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Pesqui-
sa da Pecuária Municipal 2020 - Prod. Pec. munic., Rio de Janeiro, v. 48, p.1-
12, 2020. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodi-
cos/84/ppm_2020_v48_br_informativo.pdf. Acesso em 17 mar 2022.

MADRID, R. M. M.; Influência do Meio Ambiente em Áreas de Risco na 
Qualidade Bacteriológica do Camarão Cultivado no Estado do Ceará. 
Universidade Federal do Ceará – UFC, Instituto de Ciencias do Mar – LA-
BOMAR. 2004.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, 
PORTARIA Nº 185, DE 13 DE MAIO DE 1997. Disponível em: 
http://www.cidasc.sc.gov.br/html/servico_animal/Inspecao%20Animal/
ORIENTA%C7%D5ES%20SOBRE%20ROTULAGEM/PESCADO%20
E%20DERIVADOS/PORTARIA%20185_97_%20RTIQ%20peixe%20fres-
co.pdf. . Acesso em: 06 mar. 2022.

MONTEIRO, M. L. G. CONTE JÚNIOR, C. A., VITAL, H. C. Validade 
comercial de filés de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) resfriados 
embalados em atmosfera modificada e irradiados. Dissertação (Mestra-
do em Medicina Veterinária). Universidade Federal Fluminense. Niterói – 
Rio de Janeiro, 2011 Disponível em: http://www.uff.br/higiene_veterinaria/
teses/M_maria_lucia_guerra.pdf. acessado em: 01 de mar. 2022.

ROCHA, I. P.; Current Status and Trends of the Brazilian Shrimp Far-
ming Industry. ABCC (Brazilian Shrimp Farmers Association). Dispo-
nível em: http://www.fenacam.com.br/pdf/resumo-itamarrocha.pdf. Aces-
so em: 14 maio 2013.

TRIBUNA DO NORTE, RN mantém liderança na produção nacional de ca-
marão. Publicado em 29 set. 2021. Disponível em: http://www.tribunadonorte.
com.br/noticia/rn-manta-m-liderana-a-na-produa-a-o-nacional-de-camara-
-o/521886#:~:text=Mesmo%20assim%2C%20o%20Rio%20Grande,camar%-
C3%A3o%20produzido%20em%20territ%C3%B3rio%20nacional.



Facebook/arribacaeditora
Instagram/@arribacaeditora

Twitter/arribacae
Youtube/Arribaçã Editora

www. arribacaeditora.com.br
arribacaeditora@gmail.com

Esta obra foi composta em fonte Minion Pro, corpo tamanho 12 pela 
Arribaçã Editora e impressa em papel pólen bold 70g/m2  

Junho de 2022




