
Invasões
Estrangeiras

pela ótima mercantilista, o comércio internacional era uma guerra (rivalidade
entre as potências)



Inglaterra
realizou alguns ataques corsários às embarcações portuguesas e às cidades portuárias da
Colônia
constantemente contrabandeava produtos para dentro ou fora da colônia



ataques corsários
tentativas de colonizar o território português
(tentou controlar o comércio com os indígenas
Tubinambá e Tupiniquim)

RJ - 1555/1567 (França Antártica) -
povoado/colônia dos huguenotes
(calvinistas), liderados por Nicolas Durant
de Villegagnon
MA - 1612/1615 (França Equinocial) -
liderados por Daniel de La Touche,
apoiados por missionários da Ordem dos
Capuchinhos e pelos Tupinambá

em 1626 tomam o território da atual Guiana
Francesa e finalmente tem sucesso

França



Holanda
forte caráter mercantil (retomar o comércio do açúcar)
em 1615, o almirante holandês Joris Van Spilberg, deu o golpe derradeiro no açúcar de São
Vicente, destruindo o engenho de São Jorge dos Erasmos, o empreendimento açucareiro é
abandonado na capitânia e o centro econômico se concentra ainda mais no Nordeste

Razões para os
atritos:

*tratado de tordesilhas deixa
de fazer sentido,
impulsionando as bandeiras
pelo interior da América

União das Coroas
Ibéricas (1580/1640)

desaparecimento de Dom Sebastião na batalha de Alcácer -
Quibir contra os mouros do Marrocos levando a crise
dinástica

sebastianismo: movimento profético propagado em
Portugal após o desaparecimento de D. Sebastião. Nele o
rei retornaria como um novo messias para levar Portugal
ao seu apogeu de glórias e conquistas



guerra: Espanha
(católica) x Holanda
(calvinista)
desentendimentos se agravam na guerra
de independência dos países baixos

embargo açucareiro contra a
Holanda (importante setor da
economia holandesa)
1621 - é criada a Companhia das
Índias Ocidentais (WIC)

tinha como seus principais
objetivos a ocupação das zonas
de produção açucareira na
América Portuguesa e o controle
do suprimento de escravizados

1572



Início das Invasões Holandesas
a primeira tentativa de invasão é datada de 1604 e ocorreu em Salvador (fracasso), mas
anteriormente os holandeses já ameaçavam os territórios portugueses na África
é importante destacar as duas grandes invasões na colônia

1ª Grande Invasão - BA (1624/1625)
holandeses não conseguem sair de Salvador - resistência organizada pelos homens bons nas
fazendas próximas a capital
liderados por Matias Albuquerque, o novo governador português e pelo bispo D. Marcos
Teixeira
utilizaram táticas de guerrilha e com auxílio de uma armada vinda da Europa conseguem
expulsar os holandeses

obs. em 1627 voltam e saqueiam Salvador, levando açúcar, tabaco, ouro e prata



2ª  Grande Invasão -
PE (1630-1654)

fase da conquista (1630/1637) - dominam a
região entre o Ceará e o Rio São Francisco
com o auxílio de Domingos Fernandes
Calabar
fase de acomodação (1637/1644) - Governo
de Maurício de Nassau, era um conde
alemão e jovem coronel do exército que
trabalhava para a WIC

solucionou a crise de abastecimento, obrigando os
proprietários a plantarem mandioca na proporção
do número de escravizados
conseguiu apoio da aristocracia açucareira através
de empréstimos (juros altos impossibilitam o
pagamento da dívida)
tolerãncia religiosa
urbanização de Recife, elevada à categoria de
capital da capitânia
efervescencia cultural: vinda de diversos artistas
europeus, como Frans Post

obs. desavenças com a WIC fazem Nassau voltar para
Europa



novos governadores: nomeados pela WIC
confiscam propriedades dos devedores e aumentam impostos gerando
descontentamento

rebeliam liderada pelos homens bons, como André Vidal de Negreiros e João Fernandes
Vieira, com apoio popular, destaque para Henrique Dias e Filipe Camarão que eram
respectivamente, um negro e um indígena

depois de nove anos de luta conseguem expulsar os holandeses
obs. holandeses tiveram apoio de gente da terra, de homens bons até escravizados e índios
Tapuia - a forma pela qual se deu a expulsão dos holandeses contribuiu para o
desenvolvimento de um nativismo pernambucano

fase de expulsão (1645/1654) 
"A Reconquista" ou "Guerras Brasílicas"



consequências da expulsão:
começa o declínio da economia

açucareira

concorrência nas
Antilhas

aumento da oferta de açúcar
gerou queda de preços

falência de diversos
engenhos

início do declínio da
economia nordestina

tratado de Haia

mediado pelos ingleses, estabeleceu
o pagamento de 4 milhões de

cruzados aos holandeses pela posse
dos territórios conquistados na

América e na África



fim! muito
obrigada!

questões

capítulo 03 - ex 9, 10, 11, 18
e 20 (discursiva) - a partir da
página 388
capítulo 04 - ex 01, 02, 05 e
08  - a partir da página 392


