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Investiga o processo de territorialização do espaço que hoje se compreende como o 

município de Jardim de Piranhas – RN, durante os séculos XVIII e XIX. O trabalho se 

integra aoProjeto de Pesquisa “História dos Sertões do Rio Grande do Norte e da 

Paraíba”, sob o Plano de Trabalho “Fontes Sesmariais e Demográficas”. Utiliza, como 

fontes, cartas sesmariais– documentos do Instituto Histórico Geográfico da Paraíba –, 

livros de assentos religiosos mais antigos da Freguesia da Gloriosa Senhora de Santa 

Ana do Seridó, conservados na Paróquia de Santa Ana de Caicó, e inventários post-

mortem do Fundo da Comarca de Caicó, custodiados pelo Laboratório de 

Documentação Histórica (LABORDOC)do Centro de Ensino Superior do Seridó 

(CERES). O trabalho, alinhado às proposições teórico-metodológicas da História 

Regional e Local, partiu de revisão bibliográfica de obras que trataram da conquista e 

colonização do Rio Piranhas, com ênfase na parte atualmente circunscrita ao Rio 

Grande do Norte; seleção, leitura, transcrição e análise de sesmarias concedidas pelas 

Capitanias do Rio Grande e Paraíba, inventários post-mortem e fontes paroquiais, 

relativos à Ribeira do Seridó. As considerações preliminares que podem ser tecidas 

sobre o processo são: o rio Piranhas, no território que hoje pertence ao Rio Grande do 

Norte, foi objeto de conquista e colonização a partir da expansão pecuária, da segunda 

metade do século XVII em diante, como atestam sesmarias doadas dentro deste recorte 

temporal; a fixação de famílias (a exemplo dos Soares de Brito e Cavalcanti), nas 

margens do rio, originou uma povoação, oficialmente constituída quando da doação de 

patrimônio territorial e ereção de um templo dedicado a Nossa Senhora dos Aflitos, no 

fim do século XVIII. A Povoação de Jardim de Piranhas constitui a gênese do território 

atualmente representado pelo município de Jardim de Piranhas, cujo processo de 

transformação será objeto de estudo para futuras investigações. 
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