
LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO 
ARQUEOLÓGICO DA ILHA DE ITAMARACÁ-PE: 

SÉCULO XVII

Josué Lopes dos Santos1 e Ana Lúcia do Nascimento Oliveira2



________________
1. Primeiro Autor é Aluno da Graduação em Licenciatura Plena em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Bolsista PIBIC –
CNPq/UFRPE. E-mail: josueufrpe@gmail.com
2. Segundo Autor é Professor Adjunto do Departamento de Letras e Ciências Humanas, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Coordenadora 
do projeto “Patrimônio Subaquático do Litoral de Pernambuco”, no qual esta pesquisa se insere. E-mail: ananascimentoufrpe@gmail.com
Apoio financeiro: CNPq e UFRPE.

Introdução

Inúmeras nações européias tentaram se apoderar do 
espaço brasileiro, sobretudo o nordeste, nos dois 
primeiros séculos da colonização. Nesta época, a 
soberania portuguesa não se fazia de forma eficaz no 
Brasil dentro de um contexto geral, desta forma, foram 
muitas as investidas de corsários franceses ainda no 
inicio do século XVI. Mais tarde, no século XVII, 
seriam os holandeses que intensificariam suas tentativas 
de dominação em relação ao Brasil. Por isso, ao longo 
dos anos, foi necessária a instalação de aparatos 
administrativos mais eficazes, principalmente pelos 
portugueses, que necessitavam efetivar sua hegemonia 
sobre a colônia. Salientando a falta de interesse em 
explorar o território brasileiro nos primeiros anos após 
o descobrimento, já que todos os olhares estavam 
voltados para a busca de metais preciosos e comércio 
de especiarias no Oriente [1].

A Ilha de Itamaracá tinha papel importante dentro 
deste contexto, pois a região, além de suas riquezas 
naturais possíveis de comercialização como o pau-
brasil e alguns minérios, possuía uma posição 
geográfica estratégica. Desta forma, paulatinamente, a 
Ilha ganha importância político-administrativa dentro 
do contexto colonial. Um porto movimentado 
dinamizava a economia local, delineando diretrizes 
econômicas baseadas na exportação, servindo a ilha 
então de entreposto comercial importante da colônia.
Desta maneira, o contexto urbano da Ilha de Itamaracá 
ganha características de uma área citadina portuguesa 
do período colonial, sendo marco da hegemonia 
lusitana. Sendo assim, com fins diversos, foram se 
delineando panoramas patrimoniais em Itamaracá: 
tijolo por tijolo, pedra à pedra durante o período 
colonial,  estes que são de extrema importância para a 
história colonial a medida em que se aborda o 
monumento como documento. O forte, engenhos e 
igrejas eram erguidos, seja com finalidades bélicas de 
defesa, ou estruturar a circulação comercial, ou ainda 
por motivos ideológicos, Itamaracá ganha um 
panorama patrimonial consolidado; instigando 
pesquisas importantes na área da história colonial pela 
historiografia e arqueologia.

Material e métodos

A nossa pesquisa versa sobre o processo de urbanização 
na Ilha de Itamaracá no século XVII, para tal utilizamos 
fontes diversas como Ordens Régias, iconografias e 
entendendo o patrimônio, enquanto monumento, como 
fonte histórica. Nossa problemática requer uma especial 
atenção em relação ao aporte teórico, já que tange a história 
a arqueologia e geografia do espaço.

Podemos inferir analisando o contexto geográfico, 
arqueológico e histórico em uma perspectiva cooperativa, a 
apropriação das características geográficas da região para 
utilização como moradia, fortificação e instalação 
portuária; salientamos ao leitor que a condição geográfica 
da Ilha de Itamaracá permitiu a defesa do território, fontes 
de alimentação, de água potável e ainda comercialização de 
frutas e minérios.

Resultados

A principal característica apontada em relação ao traçado 
urbana de uma cidade portuguesa poderia ser a necessidade 
militar nitidamente observada em vários padrões 
urbanísticos do Brasil e de outras colônias portuguesas. 
Durante o inicio da colonização, a soberania portuguesa 
não se fazia de forma eficaz no Brasil dentro de um 
contexto geral. Por isso, ao longo dos anos, foi necessária a 
instalação uma estrutura de defesa mais eficaz, 
principalmente pelos portugueses, que necessitavam 
efetivar sua hegemonia sobre a colônia.

Desta forma, às cidades era legada a função de defender 
o território da atuação de outras nações além da portuguesa, 
era dela a responsabilidade de garantir a soberania lusitana. 
Desta maneira as vilas e cidades do Brasil colonial eram 
estruturadas a partir da necessidade militar e seria o sistema 
de fortificações que regeria o avanço do plano urbanístico 
do Brasil colonial [2].

O traçado urbano era direcionado, em todos os sentidos, 
a partir de apropriações da Metrópole. Percebemos 
analisando algumas cidades do Brasil dos séculos XVI e 
XVII, a divisão do território em dois parâmetros, a parte 
alta e a baixa da cidade, Olinda, Salvador, e a própria 
Itamaracá são exemplos disto. Desta maneira estaria 
garantida uma defesa natural e facilitaria o sistema 



defensivo, com a administração na parte alta e as 
atividades portuárias na baixa. Além do que se 
implantaria uma ideologia hierárquica [3]. 

Na Ilha de Itamaracá podemos encontrar diversos 
aspectos emblemáticos de uma área urbana colonial, 
que era ainda sede de uma Capitania independente. 
Analisando a posição geográfica da antiga Vila de 
Nossa Senhora da Conceição, atual Vila Velha, 
percebemos a idéia do contexto ambiental e militar 
ditando as regras da urbanização já que ela estava
localizada no topo de uma colina. Itamaracá tinha um 
perfil defensivo forte e sua malha urbana era voltada 
para esta necessidade. Uma fortificação em cada 
entrada do Canal de santa Cruz, que envolve a ilha 
separando-a do continente e fazendo duas barras, e em 
cada entrada existia ainda um porto.

A Ilha de Itamaracá era posição estratégica para o 
norte do litoral, um porto cômodo, pau-brasil, frutas 
tropicais e ainda alguns minérios, além da paisagem 
pitoresca que atraia olhares para a região. A escolha de 
locais para a instalação seguia antes a defesa do que a 
necessidade de se povoar; em Vila de Nossa Senhora 
da Conceição percebemos isto quando se limita a 
possibilidade de expansão populacional escolhendo-se 
o topo de um morro para habitar-se, porém sendo lá o 
lugar mais seguro [4]. 

A Vila de Nossa Senhora da Conceição se localiza 
na porção sul da Ilha de Itamaracá no topo de um 
outeiro as margens do Canal de Santa Cruz com vista 
privilegiada que alcançava até a Vila de Igarassu. A 
vila foi provavelmente a primeira região ocupada da 
Ilha de Itamaracá, e devido a sua posição geográfica 
estratégica (se situava no topo de um morro bastante 
íngreme) e precocidade de ocupação, logo se 
transformou em um importante centro administrativo 
do Norte da Colônia.

Sede da capitania de Itamaracá, a Vila de Nossa 
Senhora da Conceição tinha total estrutura bélica, 
muralhas circundavam-na e as igrejas tinham uma 
estrutura voltada também para a defesa do território. 
Possuía no século XVII, uma Igreja matriz, evocando a 
Nossa Senhora da Conceição, um casario distribuídos 
ao redor de um grande pátio que se abria a partir da 
Igreja, além disto, mais afastados do pátio central, 
ficavam a casa de câmara e cadeia e a Santa Casa da 
Misericórdia, alem da Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário dos Homens Pretos, que provavelmente é 
inaugurada em fins do século XVII. A Vila era 
guarnecida pelo Forte Orange, que além dela protegia o 
principal porto de Itamaracá.

Toda a estrutura burocrática e administrativa da 
Capitania de Itamaracá estava resguardada na vila, no 
topo de uma colina sinuosa. Margeando a Vila de 
Nossa Senhora da Conceição estavam engenhos, 
armazéns, fornos de cal e o porto. 

Em relação às fortificações, a Ilha de Itamaracá era 

guarnecida, como já foi dito, por dois fortes já no século 
XVII, uma em cada entrada do canal de Santa Cruz. Na 
parte sul temos o Forte Orange, e na porção norte, o Fortim 
da Catuama. Vale salientar que a área da Vila de Nossa 
Senhora da Conceição tinha muralhas circundando-a dando 
a ela características de posição fortificada.

Analisando a “Eylant Itamarica” (figura 1), datada de 
1633, percebemos a distribuição espacial dos Fortes em 
relação à Vila e aos portos da região, um em cada entrada 
do canal, além de localizarmos a entrada da Barra de 
Itamaracá (sul) e da Barra de Catuama (norte). Podemos 
observar a estratégica região em que se situavam os fortes e 
a vila [5].

A Ilha de Itamaracá pode ser considerada, como um 
todo, um grande sítio histórico, já que seu território foi 
desde cedo ocupado pelos colonizadores e invasores que 
modificaram diretamente o espaço natural da Ilha. Porém 
algumas destas riquezas históricas e até mesmo ambientais 
correm risco direto de se perderem no tempo, seja por meio 
de desgaste natural, ou principalmente através da ação 
direta do homem que sob a fachada do avanço em direção a 
“modernização” atravessam os aspectos históricos e 
negligenciam a sua importância.

Discussão

Pensando em relação à história cultural, encontramos na 
prática ibérica de colonização, transplantação de 
instituições do contexto europeu para o Novo Mundo, isto 
pode se perceber claramente em relação ao Brasil. 
Associando a esta idéia em relação à arqueologia, 
buscamos relacionar os aspectos materiais com uma 
realidade social erigida a partir de relações econômicas e 
ideológicas. 
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Figura 1. Autor desconhecido, “Eylant Itamarica". 1633. A Imagem mostra a ilha de Itamaracá em uma vista aérea onde podemos 
perceber o contexto defensivo e estruturação urbana da Ilha de Itamaracá. 1) Vila de Nossa Senhora da Conceição, em frente ao 
acesso para a Vila de Igarassú. 2) Forte Orange, ou Fortaleza de Santa Cruz. 3) Ponto onde existem estruturas arqueológicas ligadas 
ao Forte da Catuama. Identificadas também as duas barras que possuía a ilha. Fonte: REIS, 2002: PE41


