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Nas últimas décadas, uma nova geração de pesquisadoras e pesquisadores vem desenvolvendo 

outras maneiras de narrar a história da urbanização de vilas e cidades coloniais. Com fico na 

América portuguesa, o grupo de pesquisa “Arqueologia da Paisagem”, registrado no CNPq, 

desenvolve metodologias para espacializar os processos de urbanização ocorridos no período 

colonial em diversas escalas - desde territórios de capitanias ao espaço intraurbano das relações 

cotidianas -, rompendo fronteiras históricas e historiográficas e operando em recortes 

transfronteiriços. Por meio da análise de mapas históricos, as autoras e os autores enveredam por 

lógicas antrópicas de enraizamento e mobilidade, num afã interdisciplinar que congrega história, 

arqueologia, arquitetura, antropologia, urbanismo, geografia, lançando luz nas culturas material e 

imaterial e na simbiose/conflito entre ádvenas e preexistências nativas. Hoje, o grupo cobre estudos 

que envolvem territorialmente quase todo o Brasil, desde o Acre, passando pela bacia amazônica, 

sertões do Norte e de mar a mar dos Goyazes, até os campos do sul transfronteiriços com a bacia 

platina. Com efeito, os enquadramentos heurísticos ultrapassam fronteiras políticas e desenham-se 

ao sabor das andanças antrópicas. Camadas de historicidade e de representação são desveladas em 

busca de paisagens pregressas híbridas e heterogêneas. Tais estudos têm operacionalizado a 

documentação no intuito de propor estratégias de conservação das paisagens, considerando os 

agentes invisibilizados pela história e historiografia, mas principalmente esquecidos pelas políticas 

de monumentalização ensejadas pelo IPHAN e outros órgãos patrimoniais. Nesse sentido, 

mostram-se ao mesmo tempo prospectivos e propositivos. Aí reside sua atualidade, reunindo 

epistemologias não circunscritas ao universo acadêmico, mas inspirando políticas públicas mais 

inclusivas e aderentes à realidade em questão; gerando, de fato, memória e pertencimento. Isso 

posto, esse simpósio temático convida pesquisadores e estudantes a apresentarem seus trabalhos 

sobre o universo espacial, paisagístico e das relações cotidianas que mobilizam a construção 

material e imaterial de vilas, cidades e territórios coloniais. O foco é a instrumentalização de fontes 

diversas que apresentem narrativas múltiplas das conexões socioculturais entre os agentes 

construtores do território - povos originários, de origem africana e europeus. 
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