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O início
da colonização do Norte do Brasil está
relacionado à conquista e à exploração direta dos recursos
naturais. A fixação portuguesa na região foi lIovida ell
grande parte pela necessidade de garan \i r a posse do
terr1\';rio e evitar a evasão de bens.
Hu 1\os
dos
assentamentos coloniais originaraM-se de postos avançados de
conquista ou de defesa.
O Forte dos Pauxis CSec.XVII) e o de Óbidos, que o
sucedeu C Sec.XIX >, representam Ulla unidade funcional do
sistema de defesa do sistema colonial português 1'0 Brasil.
a estrutura arquitetônica
remanescente
Efetivamente,
foi aquela construi da no Sec.XIX. O assentamento do forte
no estreito de óbidos, no Sec.XIX, atendia ainda a condição
estratégica da área, que se revelara desde o Sec.XVII.
Por seu traçado, o Forte revela profundas diferenças
com a grande maioria das estruturas de defesa remanescentes
de
no Nordeste do Brasi I. Construido sob novas concepções
das
técnicas de defesa, e sob o impacto do desenvolvimento
armas raiadas, o Forte de óbidos permite, através do estudo
avaliar-se importantes aspectos, omissos na
arqueol';gico,
parca documentação textual. São aspectos quanto a adoção de
de armamentos,
técnicas da arquitetura
lIiI itar. ao uso
velocidade de difusão de artefatos importados. e sobretudo
relacionadas à alterações de função, ao longo do
questões
tempo, e modificações na estrutura arquitetônica.
A comunicação discute os principais t';picos que serão
desenvolvidos neste projeto de pesquisa, e busca suscitar a
troca de experiências desenvolvidas em outras áreas.
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