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A presente pesquisa tem como objetivo compreender a evolução do centro urbano da             
cidade de Bento Gonçalves, localizando as áreas das primeiras instalações ocupadas pelos            
imigrantes italianos, percebendo a potencialidade da presença de vestígios arqueológicos e           
documentando-a por meio de uma representação cartográfica. Os espaços serão categorizados           
conforme seu potencial arqueológico, sendo este a probabilidade de existência de vestígios            
culturais que nos remetam a ocupações pretéritas. Este projeto terá como seu produto final a               
elaboração da carta de potencial arqueológico da área de pesquisa, um documento            
cartográfico que reunirá os resultados do trabalho. 

Para elaboração deste estudo serão utilizadas análises de diferentes tipos de fontes            
históricas, como os processos de tombamento do patrimônio arquitetônico da região de            
interesse, as fotografias do final do século XIX e início do século XX, bem como relatos                
descritivos da região nesta mesma época. Através da análise destas fontes será possível             
identificar no espaço atual da cidade os pontos de interesse, os quais serão classificados e               
preliminarmente inventariados, definindo assim as áreas que apresentam potencial para          
estudos arqueológicos, sejam estes subterrâneos ou em superfície. 

O trabalho é norteado pelos conceitos de arqueologia urbana e pela abordagem da             
arqueologia pública, tendo o caráter de fomentação de ações preservacionistas do patrimônio            
cultural do município. Até o presente momento, foi estabelecida e estudada a base teórica do               
trabalho, bem como o estudo das fontes bibliográficas, levantamento e análise prévia das             
fontes disponíveis, sendo possível visualizar alguns dos pontos de interesse. A pesquisa será             
desenvolvida ao longo do segundo semestre do presente ano com a entrega do produto ao               
final do mesmo.  


