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Introdução

Para entender o funcionamento de uma vila do 
século XVII que se instaura dentro do contexto colonial 
de expansão da dominação portuguesa através do 
atlântico e do contato destes mesmos espaços de poder 
político-econômico com outras nações européias como 
França, Inglaterra e para a nossa vila, principalmente 
Holanda, se fez necessário a análise do patrimônio 
material presente na Vila.

Este patrimônio material é antes de tudo a própria 
Vila de Nossa Senhora da Conceição, a que no século 
XXI, de onde falamos conhecemos como Vila Velha e 
situa-se na parte Sul da Ilha de Itamaracá. Mas não 
simplesmente uma vila como tantas que reconhecemos 
na colônia brasileira, tanto mais importante por se 
tratar da sede administrativa da capitania de Itamaracá 
e por ser um local de confluência de uma cultura 
marítima amplamente desenvolvida em seu redor e no 
seio do canal de Santa Cruz que a compõe e conduz em 
suas águas suas riquezas e gentes.  

A chamamos então de cidade, que pulsa em tons de 
frutas maduras e tecidos finos que são trazidos aos 
portos que abastecem os líderes de um imenso e rico 
território. É neste sentido que deixamos claro que 
partimos do pressuposto de que ao contrário do que 
historiou Manuel Correia de Andrade não 
consideramos Itamaracá uma capitania frustrada, 
mesmo porque levar em conta esta afirmação seria 
negar todas as possibilidades do nosso objeto, a não 
serem aquelas que já eram evidentes e que 
problematizaremos os eventos ligados a dominação 
holandesa.

Entre Igrejas e muralhas estão sujeitos, e uma 
dinâmica social viva em significados os mais diversos, 
que conduzem nossa trama por caminhos confusos 
posto que se por um lado tratamos dos traços materiais, 
por outro tentamos relacioná-los com as experiências 
cotidianas.

Em termos de aporte teórico para analisar isto que 
caracterizamos como diálogo material-imaterial 
podemos, confessar ao leitor existem algumas barreiras, 
principalmente porque não encontramos ainda 
historiografia que se aventure em semelhante 
empreitada, e depois por entendermos que tratam-se de 

domínios do estudo da história sócio-cultural que ainda 
estão sendo explorados. 

Se a nossa investigação é ousada, o conjunto dos 
nossos métodos é mais ainda, porque ao relacionar o 
material e o imaterial precisamos confrontar fontes que a 
princípio não tem nenhuma relação direta como, por 
exemplo o estudo iconográfico, e os fragmentos 
arqueológicos, mesmo porque para a nossa vila não temos 
imagens que representem estes pequenos, mas 
significativos, traços da cultura material.

Então achamos por bem utilizarmos historiadores 
e arqueólogos na medida das necessidades do objeto que 
conduzimos, dos caminhos para onde levamos nossa 
análise e que também se traduz nossa narrativa. Está em 
pauta então para este trabalho tanto os objetivos 
acadêmicos de mais ou menos um ano e meio de pesquisa 
quanto o nosso lugar de observador de um tema que se 
revela aos poucos ao nosso olhar apaixonado e ávido por 
novas possibilidades de contar e re-contar histórias.
Material e métodos

A relação material-imaterial é bastante complexa e 
pode ser estabelecida sob muitas variantes. Em nosso 
trabalho resolvemos confrontar os dados, aparentemente 
mais concretos, como os observados dos manuscritos do 
APEJE (Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano) 
essencialmente os que dizem respeito às ordens régias da 
provedoria da fazenda sediada na vila de Nossa Senhora da 
Conceição da capitania de Itamaracá ás demais capitanias 
do Norte e à Coroa portuguesa. 

Com eles pudemos entender um pouco melhor um 
cotidiano administrativo que diz respeito, por exemplo, a 
cobrança de impostos, a pedidos de reformas da Igreja 
Matriz da Ilha, e que dá nome a nossa acrópole, bem como 
começamos a estabelecer relação entre os fatos 
competentes a uma elite política e sua interferência no 
cotidiano dos demais habitantes da vila e daqueles que de 
passagem tinham estabeleciam contato.

Uma outra fonte fundamental para a construção da 
nossa problemática foram as pesquisas arqueológicas que 
se dividiram em duas etapas. A primeira deu conta de 
identificar e iniciar a análise dos patrimônios edificados 
associados ao contexto do século XVII e mais 
especificamente ao período de ocupação holandesa.

Neste sentido a Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição se revela a construção mais expressiva e 



associada a ela a própria organização urbanística da 
vila, o pátio em forma de L, como parte de um conjunto 
que se torna representativo para o nosso objeto, 
sobretudo, quando analisado de forma relacional.

É importante para estes novos elementos revelados 
pela prospecção que se diga que de acordo com o nosso 
objeto interessa-nos saber qual foi à utilização feita 
delas pelos holandeses e qual foi a memória que de fato 
prevaleceu dessas estruturas, a capela da Santa Casa de 
Misericórdia e a Casa de Câmara ou quartéis e 
alojamentos de soldados?

Associadas a estas estruturas está ainda uma 
quantidade e variedade de fragmentos de cultura 
material surpreendente, como pode ser observado nas 
imagens de faianças, garrafas de Grès e louças 
encontradas em superfície. 

É claro que as possibilidades de uma análise 
do contexto destas estruturas seriam alargadas em 
qualidade se fosse possível um trabalho de escavação, 
o que identificaria um sítio complexo de relações 
sócio-culturais não somente do século XVII, que é 
nosso foco, mas também de todo o período em que 
estas estruturas subsistiram, contribuindo assim para 
colocar mais um capítulo da história da ilha ainda 
encoberto.

 No contexto do recorte da memória dos 
moradores da vila em relação aos holandeses demos 
início ao trabalho de coleta de fontes orais para a 
construção do banco de dados proposto no projeto e, 
sobretudo, para a análise da problemática posta, a 
relação identitária entre os holandeses e os habitantes 
da atual Vila Velha.

Uma relação de identificação e orgulho, que 
valoriza o colonizador flamengo e apaga mesmo os 
traços mais relevantes de uma historia posterior a esta 
dominação, o que significa dizer que até então as 
respostas ao nosso tema tem sido correspondidas neste 
sentido e que este imaginário está mais vivo do que 
poderíamos acreditar, mas que os relatos evidenciam.

Para finalizar a complexa variante de métodos 
que visam associar os traços das culturas materiais e 
imateriais, não somente como categorias de análise, 
mas também como uma prática histórico-social. 
Esboçaremos um pouco do que será aplicado na ilha 
como projeto de educação patrimonial junto à 
comunidade.

O plano de Ação didática intitulado Entre 
Causos e fortes: O patrimônio da Ilha de Itamaracá do 
XVII ao XVIII deverá ser desenvolvido junto a duas 
escolas públicas e uma privada, abrangendo as turmas 
do 6º e 7º ciclo do ensino fundamental II, deve durar 
três meses, e serão envolvidos outros bolsistas do 
projeto maior da nossa orientadora Ana Nascimento, 
intitulado Patrimônio Subaquático do litoral 
Pernambucano.

Resultados e Discussão
O contexto social de Vila Velha no século 

XVII como descrito pela historiografia a partir do 
século XX, é simbolicamente representado a partir de 
uma única experiência social, tido como a ideal, trazida 

pelos holandeses. Esta afirmativa foi tão fortemente 
incutida ao longo dos anos na memória dos moradores que 
se tornou algo incontestável, a ponto de mesmo eles 
marginalizarem as estruturas que contam uma outra história 
da vila, a produção deste imaginário coletivo, Como nos 
faz pensar Castoriadis, foi pensada e articulada de tal 
maneira que mesmo para nós pesquisadores torna-se uma 
barreira difícil de ser rompida.

Para investigar uma pequena parcela desta outra 
história encontramos muita dificuldade, primeiro pela 
escassez das fontes, a referência a instituição da Santa Casa 
de Misericórdia em Vila Velha nos foi revelada a partir da 
leitura de exemplar de Anais Pernambucanos, de Pereira da 
Costa onde o historiador apresenta o documento de 
autorização para a construção do prédio em 1611. 
A não ser isto, temos uma iconografia do período holandês 
em que ao longe podemos identificar, através da legenda, a 
capela da Santa Casa De Misericórdia. Todavia, as 
pesquisas de campo nos revelaram estruturas que de acordo 
com o cruzamento da localização posta na iconografia e em 
mapas atuais acreditamos tratar-se da Santa Casa. 

Como já colocamos a instituição da Santa Casa de 
Misericórdia seguia a lógica da dominação colonial, e não 
por acaso eram instaladas em vilas e cidades litorâneas, 
onde a atividade mercantil e a navegação eram intensas. 
Para a Vila de Nossa Senhora da Conceição nos interessa 
saber se este instrumento do poder da coroa que como 
indica a historiadora Ana Maria Quiroga, representa não 
somente o assistencialismo das elites coloniais, mas um 
lugar de análise das relações Estado-Igreja. Como também 
da dinâmica de acumulação do capital colonial e da 
manutenção do poder através do discurso religioso da 
caridade se coloca como elemento concreto para a 
efetivação das relações cotidianas travadas naquela micro-
acrópole que mantinha contato com um vastíssimo mundo.

As problemáticas em torna da Santa Casa de 
Misericórdia da Vila de Nossa Senhora da Conceição se 
alargaram, nosso objeto também, a partir daqui nosso ele se 
lança à análise dos sujeitos que compõem o cotidiano onde 
as relações material-imaterial se apresentam cada vez mais 
caracterizadas por complexas situações e vivências 
culturais, posto que aos personagens já comuns a uma 
cidade-vila colonial como o navegador, o escravo, o 
pescador, o padre se associam os membros de uma 
organização administrativa religiosa complexa como a que
tratamos.
Mas isto é assunto para outras histórias, posto que é o tema 
principal do nosso novo plano de trabalho onde 
identificamos além das possibilidades deste cotidiano a 
dinâmica da construção deste imaginário coletivo que 
acabou por relegar á Santa Casa de Misericórdia o papel de 
Coadjuvante na história de Itamaracá.
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