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A PRESENÇAFRANCESANO NORDESTE DO BRASIL
NO SÉCULOXVI:UMA CONTRIBUIÇÃO DA HISTÓRIA
À ARQUEOLOGIA
Maria Eleonôra Guerra17
A presença francesa no nordeste do Brasil, no séc. XVI, conforme se
pode perceber na historiografia brasileira, tem sido, até o momento, pouco
explorada pelos pesquisadores que se dedicam ao estudo do período colonial.
As fontes históricas convencionais, ou seja, as factuais, fazem referência à
ação de corsários franceses, ao longo do litoral nordestino do Brasil, no primeiro século de colonização, sem, no entanto, atribuírem a devida importância ao assunto. As informações a este respeito se encontram, de certa
forma, dispersas, dando assim a impressão de que se tratava de ações isoladas de pirataria.
Considerando-se, entretanto, a importância do tema para uma melhor compreensão do processo de colonização do território brasileiro, tendo
em vista não apenas os interesses econômicos e políticos que estimularam e
direcionaram as estratégias portuguesas de defesa e ocupação de sua colônia,
bem como as diversas tentativas de ocupação e-exploração das mesmas terras
por outras povos europeus, foi elaborado um projeto de pesquisa voltado
para o estudo do assunto em questão. Projeto este que se constitui no tema
desta comunicação.
Pretende-se, com o referido projeto, fornecer subsídios para a pesquisa arqueológica, através da concatenação das informações históricas relativas ao tema. O pfimeiro passo, neste sentido, consiste na constituição de
um banco de dados que possibilite o cruzamento destas informações. E,
como pro,duto final, realizar-se-a o mapeamento cronológico e geográfico
das estruturas francesas, locais de conflitos - tanto terrestres quanto navais -,
pontos de contato com indígenas, enfim, de qualquer indicação desta presença. Estes dados serão incluídos em um projeto de plotagem de pontos
históricos, com a ajuda de satélites, que vem sendo desenvolvido pelo Laboratório de Àrqueologia da UFPE.

17Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Pemambuco.
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