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Durante o século XVI, apenas Portugal e 
Espanha possuíam colônias. 

França, Inglaterra e Holanda estavam 
excluídas da partilha do mundo colonial. 

À medida que o poder real se fortalecia 
nesses países, com exceção da Holanda 
(que se tornou república), os governos 

partiam para a pilhagem e a ocupação das 
áreas coloniais. 

As guerras travadas na Europa e no 
Atlântico, ao longo dos séculos XVI e XVII, 
estiveram vinculadas às disputas coloniais, 

com motivações também religiosas.



Na fase inicial da colonização, os 
franceses percorreram o litoral 
brasileiro praticando a pirataria.

Nessas expedições, 
contrabandearam pau-brasil, 
animais exóticos e pimenta, 

obtidos por meio de escambo com 
os índios.

A pirataria não se limitou ao 
litoral brasileiro, atuava em 
áreas estratégicas, como os 

Açores e o estreito de 
Gibraltar.



A aliança dos “mairs” 
com os tupinambás 

X
“perós” aliados dos 

tupiniquins.



França Antártica (1555-1567)

Huguenotes liderados pelo capitão Nicolau Durand Villegaignon, 
ocuparam a ilha de Serigibe e fundaram uma colônia, em busca de 
liberdade religiosa, e da exploração do pau-brasil e das riquezas da 

área castelhana.

Os franceses estabeleceram relações amistosas com os tupinambás.

Essa área era rica em pau-tinta e não tinha sido ocupada pelos 
portugueses, fatores que explicam a escolha da região. 

A presença francesa representava uma séria ameaça ao domínio 
português.



Noite de São Bartolomeu - 1572 
massacre dos huguenotes na França. 

A França vivia os efeitos da 
Reforma: a reação católica para 
deter a expansão do calvinismo 
provocou uma onda de violência 

religiosa.

O Padre Anchieta (1534-1597) 
descreveu a colônia francesa como 
um ninho de hereges, composto de 

calvinistas. 

Dessa forma, o combate ganhava 
ares de luta contra a heresia 

reformada. Mais que uma disputa 
territorial, a expulsão dos franceses 

se tornava uma guerra santa. 

As narrativas francesas -> a colônia 
abrigava católicos e calvinistas, e 

essa diversidade causava conflitos 
que dividiam a comunidade.



Fundação do Rio de Janeiro, Mem de Sá 
entrega as chaves da cidade ao alcaide. 

Obra de Antonio Firmino Monteiro. Palácio Pedro Ernesto.

Durante as guerras de 
expulsão, os índios aliados dos 
franceses se uniram contra os 

portugueses e formaram a 
Confederação dos Tamoios. 

Em 1565, Estácio de Sá fundou 
a cidade de São Sebastião do 
Rio de Janeiro, que serviria de 

base na luta contra os 
franceses e seus aliados. 
Mesmo com o apoio dos 

índios, os franceses acabaram 
por ser expulsos.



França Equinocial (1612-1615)
No século XVII, os franceses fundaram 

um núcleo colonial no Maranhão. 

O projeto colonizador tinha apoio da 
Coroa, que pretendia alcançar o Vice-

Reino do Peru através do Rio Amazonas. 

Para expulsar os franceses, Filipe III, rei 
da Espanha, enviou tropas luso-

hispânicas. Em 1615, os franceses foram 
expulsos.

Após a saída dos franceses, a região 
Norte e a Amazônia foram incorporadas 

à colonização.

O governo espanhol adotou medidas 
para ocupar a região norte e impedir 

novas investidas estrangeiras. 

Em comparação à colonização de outras 

áreas da América portuguesa, a 
ocupação da região amazônica ocorreu 

relativamente tarde.



São Luís utilizada como base para 
viabilizar a ocupação. 

Fortes foram construídos para 
garantir a defesa do litoral

O Brasil foi dividido em dois 
Estados, o Estado do Brasil, com 

capital em Salvador, e o Estado do 
Maranhão e Grão-Pará, com capital 

em São Luís. 

A ocupação visava não apenas à 
defesa, mas também à 

reconstituição do comércio de 
especiarias, perdido em função da 

crise das feitorias asiáticas.



Economia colonial – século XVII A extração das drogas do sertão 
tornou-se a principal atividade 

econômica, garantindo a 
ocupação e a retomada do 

comércio de especiarias 
(castanha-do-pará, cacau, cravo, 
urucum, salsaparrilha, guaraná, 

canela, gengibre, baunilha, coco, 
pimenta, plantas aromáticas e 

medicinais).

Os jesuítas assumiram o controle 
da extração das drogas. Pelo rio 

Amazonas as drogas eram 
transportadas até Belém para 
serem exportadas à Europa.



França Equinocial 

A alegoria da fundação da 
França Equinocial, em 
1612,  é associada à 

Civilização e conversão  
católica. 

A fixação da cruz no 
maranhão, feita por índios 
e franceses , contou com a 
presença de missionários 

capuchinhos. 



Gravuras dos seis tupinambás 
levados para a França, 

retiradas do livro do 
capuchinho Claude 

d’Abbeville. 

Acima, os três que morreram 
antes do batismo aparecem 

nus, com  arco e flecha.  

Abaixo, os recém-conversos 
trajam vestes europeias, 

tendo na mão a flor-de-lis, 
símbolo da monarquia 

francesa.



A presença de índios brasileiros no reino francês é anterior à França Antártica.
Um dos primeiro registros das relações franco-tupis data de 1550. 

Trata-se da cerimônia da entrada de Henrique II em Rouen. A “festa brasileira” simulou  a vida selvagem nas 
florestas tropicais com a presença de cerca de cinquenta índios trazidos do Brasil para a cerimônia. 



Nordeste flamengo
“Olinda virou Olanda”

As invasões holandesas ao Brasil, em 1624, constituíram mais 
um episódio da longa guerra de independência dos Países 

Baixos contra a Espanha.

Entre o naufrágio da Invencível Armada nas costas da Escócia 
e da Irlanda, em 1588, e a tomada de Salvador, em 1624, 

Espanha e Portugal foram obrigados a retroceder diante dos 
seus inimigos. 

A guerra resultou na ruptura quase total da navegação entre 
Portugal e sua colônia americana e no início da decadência 

naval das potências ibéricas.



Holanda nos séculos XVI e XVII
Guerra dos 80 anos (1567 -1648)

Os Países Baixos -> Bélgica e Holanda eram no século XVI, uma 
possessão espanhola denominada 17 Províncias. 

Entre 1550 e 1650, conquistou a condição de maior nação comercial do 
mundo - atuava como distribuidora universal dos produtos coloniais 

tropicais e orientais. Sua frota era maior que a de toda a Europa 
somada. 

Amsterdã era a principal praça financeira e mercantil do mundo. As 
ações da Companhia das Índias Ocidentais eram negociadas por 

qualquer pessoa. 

Através das redes bancárias, os flamengos financiavam a implantação 
de engenhos e plantações, assim como a aquisição de escravos e de 

produtos manufaturados no Brasil.



A burguesia flamenga aderiu ao Calvinismo, cuja teologia é muito mais 
próxima do “ethos” econômico burguês, pois santificava o trabalho, o 

esforço, a sobriedade como virtudes essenciais aos fiéis. 

Filipe II assumiu o trono espanhol quando a Europa vivia a radicalização 
das guerras religiosas, já que a Contrarreforma desencadeara violenta 

perseguição aos protestantes. Espanha tornou-se o baluarte da Reação 
Católica.

Filipe II era um monarca belicoso, um católico fanático e defensor da 
Inquisição, cuja atuação repressora estendeu sobre as 17 Províncias, 

perseguindo os flamengos calvinistas. 

Diante da intolerância católica dos espanhóis, crescia o espírito 
nacionalista dos flamengos, associado ao calvinismo.

O fanatismo religioso de Felipe II desencadeou a guerra pela 
independência dos holandeses.



Após a independência, é proclamada a República das 
Províncias Unidas do Norte, a única república burguesa 

calvinista da Europa. 

A decretação da liberdade religiosa estimulou a chegada de 
imigrantes que fugiam da Inquisição nos Países Baixos do Sul e 

em outras partes da Europa, incluindo Portugal e Espanha. 

Eram judeus sefarditas (judeus descendentes dos primeiros 
israelitas de Portugal e da Espanha, expulsos, 

respectivamente, em 1496 e 1492), católicos, calvinistas, 
luteranos, presbiterianos, sendo a maior parte deles artesãos, 

comerciantes e capitalistas. 

A liberdade religiosa contribuía para o sucesso dos negócios.



União Ibérica – 1580 -1640
“o abraço de dois cadáveres”

A União Ibérica foi o período em que Portugal ficou sob o domínio da Espanha.

A oportunidade surgiu quando o rei D. Sebastião, o Desejado, que reinou de 1554 a 
1578, morreu na batalha de Alcácer-Quibir, no Marrocos, deflagrando a crise de 

sucessão.

Em 1578, o trono foi ocupado pelo cardeal D. Henrique, que morreu em 1580, 
deixando Portugal sem um sucessor.

Ao término da União Ibérica, Portugal e Espanha eram dois “cadáveres 
econômicos”: o poderio, a glória e a riqueza tinham desparecido. 



A União Ibérica transformou a Espanha no maior Império colonial ultramarino do mundo, que se

tornou vulnerável às invasões francesas, inglesas e holandesas - gigante com “pés de barro”. 

A guerra contra as colônias luso-espanholas foi travada em todo o império ultramarino.
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Juramento de Tomar

Para reduzir a resistência interna ao domínio espanhol, Filipe II assinou um acordo, o Juramento 
de Tomar. O acordo estabelecia que Portugal seria tratado como reino da Coroa espanhola. 

Apesar do acordo, a dominação espanhola contribuiu para a decadência de Portugal, que foi 
levado a participar das guerras da Espanha. 

Reflexos da União Ibérica no Brasil

• o envio da Primeira Visitação do Santo Ofício da Inquisição ao Brasil, com objetivo de perseguir 
os cristãos-novos;

• a supressão do Tratado de Tordesilhas, o que favoreceu a ocupação do território a oeste pelos 
portugueses;

• a colonização da região Norte, em função das invasões francesas e holandesas;

• a facilitação das investidas dos bandeirantes, em razão do livre acesso aos territórios espanhóis.

Sebastianismo

A morte e o desaparecimento do Rei D. Sebastião deram origem ao sebastianismo -> crença 
messiânica baseada na figura mítica de um rei salvador, que retornaria com seus exércitos para 

libertar Portugal do jugo castelhano e retomar o passado de glória.



Invasão holandesa (1630-54)

Filipe II, em guerra com a Holanda, proibiu a participação dos holandeses no comércio com a 
Espanha e com as colônias portuguesas, principalmente no comércio do açúcar. 

• Em 1602, foi criada a Companhia das Índias Orientais 

• Em 1621, a Companhia das Índias Ocidentais. 

Eram empresas de capital aberto privado, com participação de acionistas calvinistas e judeus. 

Elas eram responsáveis pelos planos de organização das expedições de ataque às Índias 
orientais e ocidentais (África e América).

As invasões holandesas faziam parte da guerra de independência da Holanda, travada em 
todo o império colonial luso-hispânico. 

Essa longa guerra colonial foi uma disputa pelo controle do tráfico negreiro, pelo domínio das 
especiarias asiáticas e pela retomada da distribuição do açúcar. 

As ações bélicas dos flamengos resultaram na ruptura quase total da navegação entre 
Portugal e o Brasil e no início da decadência naval das potências ibéricas.



Invasão de Salvador – 1624-5Em maio de 1624, os protestantes 
flamengos ocuparam Salvador. 

A partir dessa posição estratégica, 
os holandeses poderiam atacar as 

frotas anuais espanholas, no 
Caribe, que financiavam a 

máquina de guerra da Espanha e 
ocupar as praças escravistas na 

África, para captura de escravos. 

Em maio de 1625, uma esquadra 
formada por espanhóis e 
portugueses expulsou os 

holandeses.



“Olinda virou Olanda”

Em 1630, os holandeses atacaram 
Pernambuco e tomaram a vila de Olinda. 

Na ocupação, contaram com o apoio dos 
cristãos-novos, dos índios e escravos atraídos 

pelas promessas de liberdade. 

Em 1632, Domingos Fernandes Calabar, [...] 
um mameluco que tinha dívidas com a fazenda 

real, ajudou [...] a estender a conquista 
holandesa até a Paraíba e o Rio Grande do 

Norte.

O império ultramarino português se 
esfacelava. As comunicações de Portugal com 
o Brasil e a África eram dificilmente mantidas 
diante da guerra de corso dos flamengos. Sem 
condições para enviar auxilio a Pernambuco, 

Portugal via seu império desmoronar.



Imagem anônima do Quilombo de Palmares

Quilombo de Palmares

Diante das guerras de invasão, milhares 
de moradores abandonaram suas 

propriedades e partiram rumo à Bahia. 

A destruição de engenhos e lavouras, 
favoreceram a fuga em massa de 

escravos, contribuindo para a formação 
do Quilombo de Palmares. 

Outros colonos, diante de tanta 
destruição, resolveram colaborar com 

os holandeses.


