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RESUMO  

O projeto “De Guaraíras a Arez: dinâmicas sociais e processos históricos de 
formação de uma espacialidade local (séculos XVII a XX)” propõe uma investigação 
em torno da história local da cidade de Arez, um dos núcleos populacionais mais 
antigos do Rio Grande do Norte e espaço regional de relevância histórica e cultural. 
Objetivamos estudar as dinâmicas históricas e sociais que constituíram esse espaço, 
atualmente cidade, buscando dar a conhecer seus processos de formação identitária 
ao longo do tempo, a partir da problematização de sua memória social. Com esse fim, 
utilizamos uma abordagem teórico-metodológica da História Local fundamentada, 
entre outros trabalhos, nas obras de Barbosa e Melo (2015), Gonçalves (2004) e 
Martins (2010). Como resultados principais, podemos destacar a composição de um 
vasto acervo documental sobre a cidade, fontes que nos fizeram compreender como 
Arez e seu povo foram historicamente construídos/constituídos. Essa investigação 
resultou no livro “Conhecer Arez: histórias, memórias e culturas” (Arribaçã, 2022), 
material bibliográfico distribuído gratuitamente para escolas, bibliotecas e instituições 
culturais do Rio Grande do Norte, especialmente arezenses. 
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ABSTRACT 

The project “From Guaraíras to Arez: social dynamics and historical processes of 
formation of a local spatiality (17th to 20th centuries)” proposes an investigation into 
the local history of the city of Arez, one of the oldest population centers in Rio Grande 
do Norte and regional space of historical and cultural relevance. We aim to study the 
historical and social dynamics that constituted this space, currently a city, seeking to 
make known its processes of identity formation over time, through the problematization 
of its social memory. To this aim, we use a theoretical-methodological approach to 
Local History based, among other studies, on the works of Barbosa e Melo (2015), 
Gonçalves (2004) and Martins (2010). As main results, we can highlight the 
composition of a vast documentary collection about the city, sources that made us 
understand how Arez and his people were historically built/constituted. This 
investigation resulted in the book Knowing “Arez: histories, memories and cultures” 
(Arribaçã, 2022), bibliographic material distributed free of charge to schools, libraries 
and cultural institutions in Rio Grande do Norte, especially in Arez. 
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