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OBJETIVO: O trabalho foi elaborado a partir de estudos decorrentes de
uma pesquisa desenvolvida na qualidade de estagiário de iniciação científica
do Laboratório Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco, voltada
para a Localização dos Engenhos de Açúcar das Capitanias de Pernambuco e
Itamaracá nos Séculos XVI e XVII, sob a orientação do Prof. Marcos
Albuquerque. Dentro deste contexto, nos interessa entender como foi
articulado o povoamento de Pernambuco, ou de que forma os homens, que
para cá vieram, se organizaram entorno dessas propriedades e quais eram seus
reais vínculos com elas. METODOLOGIA: A historiografia ao longo do
tempo vem preocupando-se em priorizar a análise do perfodo~colonial sob o
enfoque sócio econômico e cultural. Para nosso trabalho, também, é
fundamental entendê-Io sob o prisma de sua produção material, sem analisa-Ia

isolada dos condicionantes sociais e econômicos que a formaram. A
representação material da memória coletiva de Pernambuco nos é
extremamente significante na medida em que buscamos através da
historicidade do espaço criar uma identidade no presente. Inicialmente os
dados foram capitados na documentação textual segundaria e primária, na
iconografia e na cartografia da época. RESULTADOS: Foi elaborada, então,
uma tabela experimental baseada na leitura dos textos e em consonância com
os objetivos propostos. Coletamos informações sobre, aproximadamente, 40
engenhos pertencentes ao litoral norte. Neste modelo as informações foram
submetidas a diversas experiências de consulta no banco de dados
informatizado do Laboratório de Arqueologia com o objetivo de facilitar a
localização material destes engenhos. Identificados e selecionados, nosso
passo seguinte vem sendo a realização de prospecçõesem ltamaracá, na
tentativa de localizar a documentação material. CONCLUSÕES: A pesquisa
encontra-se 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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