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A Casa de Comércio do Guarapes foi durante meados do século XIX até as primeiras décadas do século XX 
a maior praça comercial do Rio Grande do Norte. Nesse recorte temporal é possível ver seu florescimento 
como um dos lugares centrais da economia do estado e seu posterior abandono. No presente trabalho 
pretendo investigar as mudanças ocorridas nesse espaço de trocas comercias para além dos aspectos 
econômicos, se preocupando com a leitura da associação das estruturas construtivas, da cultura material e 
a análise da distribuição espacial de cada elemento que compõe o complexo comercial. A relação entre às 
interações sociais hierarquizantes e de poder ocorridas nesse espaço serão analisados a partir de fontes 
escritas e materiais referentes à Casa de Comércio como também a historiografia produzida sobre este 
espaço.  
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O “Casarão do Guarapes”, conhecido pela população local como “museu 

velho”, localiza-se na margem esquerda da rodovia federal BR-226, que liga a capital 

Natal ao município de Macaíba. Ele foi fundado na segunda metade do século XIX pelo 

pernambucano Fabrício Gomes Pedroza, pertencente a uma das famílias que deu origem 

a nomes conhecidas da política do Rio Grande do Norte. Tombado em 18 de dezembro 

de 1990 pelo Patrimônio Histórico Estadual através da Portaria n° 456/90 e, em 08 de 

fevereiro de 2002, o casarão juntamente com o seu terreno teve sua área desapropriada e 

adquirida pelo Governo do Estado que o tornou de utilidade pública. 

 Desde seu tombamento, a Casa de Comércio Fabrício & Cia, não passou pelo 

processo de restauração planejado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte em 

conjunto com a Fundação José Augusto, que propunham a revitalização do local. O 

complexo comercial hoje conta apenas com as ruínas da Casa principal, que era sede e 

empório, além de partes do ancoradouro para embarcações, quando o porto ainda estava 

em funcionamento. As demais estruturasnão são identificáveis através de uma 

observação superficial do terreno, é necessário um estudo Arqueológico para 

identificação das construções não expostas, ou a fotointerpretação de imagens de satélite 

que possam esclarecer esse conjunto arquitetônico.  

A historiografia recente destaca apenas a edificação da Casa Comercial e suas 

relações econômicas com a província, este trabalho pretende ir além do que até a 

atualidade foi escrito sobre esse espaço, que conta com uma série de elementos que 



sustentam as atividades ocorridas neste local. A utilização da fotografia aérea nesse 

trabalho pretende com  essa metodologia um diálogo com as técnicas de 

fotointerpretação, onde o tratamento visual e as imagens de satélite podem apontar um 

importante volume de informações. 

 Essas construções presentes no complexo comercial dos Guarapes 

representam “suportes” ao convívio social, e a partir delas podemos elucidar várias 

questões que somente analisando as fontes escritas não seria possível perceber, pois 

temas invisíveis a História escrita, tornam-se acessíveis graças aos vestígios materiais. 

As evidências materiais apresentam-se aqui para melhor compreender uma parceladessa 

sociedade da segunda metade do século XIX e suas transformações.  

De acordo com Yi-Fu Tuan “a experimentação do espaço pelo homem constitui 

certos valores espaciais que são elaborados por diferentes culturas”. As pessoas 

percebem o espaço de maneiras diferentes, dentro de uma racionalidade, essa 

racionalidade também se apresenta na lógica em que o complexo comercial dos 

Guarapes foi construído, revelando valores, demonstrando e representado a lógica dos 

que compartilharam esse espaço.  

O lugar funciona a partir das percepções e do aprendizado. Almudena Orejas 

Saco Del Vale em sua “La oportación de la fotografia aérea”, nos esclarece sobre essa 

metodologia da fotointerpretação da fotografia aérea que será no avançar dessa pesquisa 

profundamente utilizado, visto que permite analisar globalmente o espaço, se mostrando 

como um documento insubstituível para detectar elementos de difícil acesso.  

Dessa maneira partimos do estudo da paisagem através desse tipo de 

fotografia que permite visualizar diversos elementos integrados, nos permitindo uma visão 

de conjunto, da densidade forma e distribuição. Essas informações, porém, não podem 

ser obtidas isoladamente, é necessário também outros documentos e formas de trabalho 

(cartografia, mapas, documentação escrita, fotografias).Marc Bloch assim nos esclarece 

sobre a importância na diversificação das fontes utilizadas:  

 

Seria uma grande ilusão imaginar que cada problema histórico 
correspondesse a um tipo único de documento, específico para tal 
emprego. Quando mais a pesquisa, ao contrário, se esforça para 
atingir os fatos profundos, menos lhe é permitido esperar a luz anão 
ser dos raios convergentes de testemunhos muito diversos em sua 
natureza [...] Ele sabe muito bem que as imagens pintadas ou 
esculpidas nas paredes dos santuários, a disposição e o mobiliário 
dos túmulos têm tanto a lhe dizer sobre as crenças e as 
sensibilidades mortas quanto muitos escritos.  

 



Nessa perspectiva este trabalho procura apresentar a apropriação social desse 

espaço, para além dos aspectos econômicos percebendo que os homens intervêm e dão 

forma aos elementos do ambiente físico, por isso as estruturas que constituem o 

complexo comercial não podem ser vistas de forma isolada, mas em relação às pessoas 

que atuaram e construíram simbolicamente esse espaço. Os documentos escritos são 

considerados aliados dos documentos materiais, assim como a iconografia, a fotografia, 

os mapas e a cartografia. 

 Vemos que as estruturas, as paredes, o material construtivo, a paisagem e a 

disposição espacial de cada elemento que compõe o complexo e a documentação escrita 

como: as “Falas dos Presidentes de Província”, o Jornal “A República”, a historiografia 

recente todos esses documentos importantes na História do Rio Grande do Norte são 

relevantes para que se possa empreender uma interpretação mais completa do que 

representa e representava esse espaço nas relações sociais da província. As interações 

sociais ocorridas nesse espaço, suas técnicas, a distribuição e seu diálogo serão levadas 

em consideração, já que essas ações não são aleatórias, são acordadas e tem objetivos. 

Não é por acaso que o Casarão se localiza no alto da colina e os armazéns 

abaixo, entre os povos há também a crença de que eles vivem no topo do mundo e que 

seu lugar sagrado está no cume da terra. O alto sempre remeteu ao prestígio e ao poder, 

a paisagem do alto remete ao sagrado(Y-Fu Tuan1983,p.44).A estruturação desse 

espaço da casa comercial reflete a estruturação dessa sociedade e com pensavam e 

significavam os lugares de convivência. Quais os lugares destinados a cada atividade, e 

como elas se davam. 

A proposta com isso é a produção de novas percepções acerca desse objeto, 

já que quando ele é tratado, na maioria das vezes são levados em consideração apenas 

os seus aspectos econômicos e em relação ao prestígio familiar de Fabrício Gomes 

Pedroza. Ultrapassando isso, busca-se não produzir esquemas econômicos e 

institucionais que impedem reconhecer o caráter multiforme e da convivência de ritmos 

diversos ocorridos neste local. A proposta dessa pesquisa ainda em etapa de elaboração 

é propor o uso associado das fontes escritas e materiais, para que se possam produzir 

novas percepções sobre esse espaço do complexo comercial dos Guarapes. Segue a 

fotografia dos armazéns: 



 
Figura 1. Armazéns da Casa de Comécio Guarapes. 

Fonte: Acervo particular e Anderson Tavares 
 

 Os documentos utilizados por uma historiografia recente devem ser relidos a 

luz de novos objetivos, uma vez que o espaço não é algo neutro. Por isso vemos a 

relevância de se estudar diferentes aspectos desse dele. Por exemplo: na superfície e nas 

imediações da Casa de Comércio podemos encontrar restos de materiais relacionados à 

época em que era utilizada como entreposto comercial, como: cacos de vidro, restos de 

piso, faiança fina. O material exposto no solo e os próprios escombros da construção são 

indícios de que existem mais estruturas associadas. 

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

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

possivelmente, maquinário simples da Revolução Industrialligado à agricultura. Esse 

maquinário pode estar associado ao contexto arqueológico do complexo comercial junto 

com outros elementos, relativos a indumentários, objetos de cozinha, louças, mobiliário 

em geral (Wagner, 2003). Essa Cultura material não deve ser estudada somente por ela, 

mas em relação às pessoas que a produziram. 

Segundo Câmara Cascudo (1999, p.218) o Complexo comercial estava 

localizado “na colina solitária coberta de arvores, a curva doce do rio, amplo, igual, 

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

bojudos que tudo guardavam e vendiam. Em cima, os escritórios, almoxarifados, a capela, 

a escola, o quartel-general da ação”.  Em Denise Monteiro (2007, p. 105) sua importância 

está na fase do surto exportador dos anos de 1860, teve um grande desenvolvimento 

comercial coma instalação da casa importadora/ exportadora de Fabrício Gomes Pedroza, 

responsável pela vinda de embarcações estrangeiras que atracavam diretamente no porto 

fluvial dos Guarapes. Segundo Luiz Eduardo Brandão e Marlene da Silva Mariz (2005, 



p.176) Outra firma que surgiu na época, foi a de Fabrício Gomes Pedroza e família S/A, 

fundada em fins de 1859, conhecida como Casa de Guarapes, que a exportação direta do 

açúcar e algodão para Europa. Essa firma foi sucedida mais tarde pela Warton Pedroza 

S/A.  

Câmara Cascudo também elucida (1999) em Histórias do Rio Grande do Norte 

a “Casa de Comercio do Guarapes” foi durante meados do século XIX até as primeiras 

décadas do século XX a maior praça comercial do Rio Grande do Norte, com significativa 

irradiação econômica, exportando para Europa produtos produzidos na província, como o 

algodão, e importando produtos manufaturados. Contava com um complexo de armazéns 

às margens do rio Potengi e um ancoradouro capaz de receber embarcações de até 500 

toneladas. Ainda afirma ainda que o episódio da Guerra de Secessão nos EUA abriu para 

a produção algodoeira perspectivas indefinidas, relacionada a uma maior aceitação pelo 

mercado.  

 Este espaço oferecia um diferencial no contexto da província quanto à sua posição 

geográfica, pois se localiza ás margens do rio Jundiaí de onde se tinha acesso ao rio 

Salgado e ao mesmo tempo ao sul, ao oeste e ao norte da província, tornando-se ponto 

de confluência entre diversas localidades do interior. Das ruínas observamos a paisagem 

com a vista parao rio Potengi, onde é possível avistar, no município vizinho São Gonçalo 

do Amarante. 

Sua importância também pode ser observada na documentação histórica da 

época, como as Falas e Relatórios dos Presidentes de província, onde foram gastos 

enormes quantias em melhorias na região facilitando as atividades da casa comercial; nos 

documentos da Alfândega de Natal; nos jornais do período com A República e em 

referencias de autores clássicos da História do Rio Grande do Norte. De acordo com Luís 

da Câmara Cascudo (1999) em História da Cidade do Natal, o pernambucano Fabrício 

Gomes Pedroza, estabelecido em natal em 1847, foi o responsável pelo mais poderoso e 

prestigiado domínio comercial de que se teve notícia no Rio Grande do Norte.  Relatório 

do presidente Nunes Gonsalves relata o crescente interesse nesse local: 

 

Duas léguas ao sul da capital, à margem direita do rio, que a banha, 
no lugar denominado Guarapes, observa-se, como não vos é 
estranho, um pequeno povoado, que pelas favoráveis disposições 
em que se acha, pode ter um rápido crescimento, a ser por qualquer 
modo animado. Extremando ao Norte e ao Sul por dous pequenos 
rios de uma excelente agoa potável, já fora do alcance dos morros, 
com bellas vias de comunicação para os vários pontos, entre outras, 
a Cidade de S. José, donde vista apenas 6 legoas, reunindo as 
precisas condições de salubridade e fertilidade do terreno, pode 
brevemente constituir-se um ponto comercial intermediário desta 



Cidade a todo interior da província, e em uma época talvez não muito 
remota ser ali transferida a sede da capital, visto ainda o grande 
favor que lhe assiste de um ancoradouro quase tão extenso e 
profundo, como o que aqui se oferece aos navios de maior lotação. 
(RIO GRANDE DO NORTE. Relatório do Presidente Nunes 
Gonçalves de 14 de Fevereiro de 1859, p. 16) 
 
.  

Nesses autores da historiografia do RN é possível perceber que seus 

interesses estão muito vinculados as demandas que seu período exigia para História, 

privilegiando aspectos da economia e política do Rio Grande do Norte, sendo esse um 

dos aspectos que com o estudo com fontes diversificadas, podem nos levar a entender 

novos elementos acerca do Complexo. A partir da associação das estruturas, perceber as 

hierarquias predeterminadas das relações sociais nesse espaço, que podem ser 

analisadas através do estudo da divisão e uso dos espaços. É possível com o avanço das 

pesquisas levantar uma variedade de informações que nos levem a diferentes 

informações sobre as relações desenvolvidas nessa paisagem. Portanto, não se pretende 

entender esse objeto isoladamente, mas todo o seu conjunto integrado coma 

complexidade que essa reflexão exige. 
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