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OBJETIVOS: Este Projeto tem como objetivo mais amplo interpretar o
momento de contato entre o velho mundo europeu e o novo mundo
americano.O meio utilizadopara a construçãodessa história, é a análise
arqueológicae histórica das diversas unidades funcionais implantadasna

-

América fortes, engenhos, portos, vilas, igrejas e aldeamentos ( núcleos
caracterizado pela presença nativa e missionária). Como objetivo específico,
o bolsista pretende analisar a distribuição e a dinâmica que envolveu os
aldeamentos ao longo dos séculos XVI e XVII. Pretendemos ainda, elaborar
um mapa da distribuição dos aldeamentos, relacionando-os com as demais
unidades funcionais. METODOLOGIA: Inicialmente foi realizado um
levantamento bibliográfico, iconográfico e cartográfico sobre o tema. As
informações coletadas foram organizadas em um banco de dados, permitindo
o resgate e o cruzamento das informações. A partir da sistematização dos
dados obtidos com a análise textual e iconográfica, foram realizados alguns
trabalhos prospectivos nas regiões de Itamaracá, Igarassu e Itapissuma,
visando a localização e a análise dos monumentos encontrados.
RESULTADOS: Foram identificados a partir da bibliografia consultada,
trinta aldeamentos no litoral das Capitanias de Pemambuco e Itamaracá. As
atividades desenvolvidas por estes aldeamentos, constituíam mais um
elemento amortecedor entre a população nativa e os colonizadores europeus.
A História dos aldeamentos nas Capitanias de Pemambuco e Itamaracá nos
séculos XVI e XVII, está intimamente relacionada a ação religiosa. Esta, era
promovida principalmente por jesuítas e franciscanos a partir da segunda
metade do século XVI. CONCLUSÕES: Em andamento.
.
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Texto disponibilizado pelo site Brasil Arqueológico – Equipe do
Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de
Pernambuco - http://www.magmarqueologia.pro.br/
Conteúdo protegido pela lei de direitos autorais. É permitida a
reprodução parcial ou total deste texto, sem alteração de seu
conteúdo original, desde que seja citada a fonte e o autor.
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