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 Na década de 1520, Portugal passava por dificuldades

econômicas.
 Diminuição dos lucros com o comércio de especiarias com o

Oriente.
 Constantes invasões estrangeiras nas possessões

portuguesas na América.
 O rei de Portugal optou pelo cultivo da cana-de-açúcar.
 Valorização do açúcar no comércio internacional.
 Experiência portuguesa com a produção do açúcar em suas

colônias nas Ilhas da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde.

AÇÚCAR: O MELHOR INVESTIMENTO




AÇÚCAR: O MELHOR INVESTIMENTO

Foi no Nordeste da colônia que a

produção açucareira teve grande

desenvolvimento, principalmente,

nas capitanias da Bahia e de

Pernambuco, que se tornaram as

principais áreas produtoras. A

região apresentava clima quente

e úmido e solo fértil, condições

ideais para o cultivo de cana.




 A Coroa portuguesa não teve dificuldade em encontrar

investidores estrangeiros para financiar a construção de
engenhos na América.

 Italianos e flamengos foram os que fizeram maiores
investimentos iniciais, sendo mais tarde superados pelos
holandeses.

 Em alguns casos, os próprios colonos portugueses
custearam as primeiras despesas com a montagem dos
seus engenhos.
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 A primeira mão de obra explorada nos engenhos do açúcar

foi a do indígena escravizado.
 Na segunda metade do século XVI, o trabalho indígena

passou a ser substituído pelo trabalho do escravo africano.
 Motivos: grande lucratividade do tráfico negreiro e à

escassez da mão de obra nativa, causada pela grande
mortandade dos nativos e pelas constantes fugas.

 A substituição da escravidão indígena pela africana
aconteceu principalmente nas lavouras do Nordeste, onde
os proprietários tinham mais recursos para comprar
escravos africanos.

O TRABALHO DOS ESCRAVOS




A PRODUÇÃO DO AÇÚCAR

 Os escravos exerciam a
maior parte das atividades
no engenho.

 Na produção do açúcar, os
escravos desempenhavam
funções especializadas nas
moendas, caldeiras e
tachos, sob a supervisão
do mestre de açúcar e do
feitor.




O TRABALHO DOS ESCRAVOS

 Expostos ao calor
insuportável das fornalhas e
caldeiras, os escravos
corriam sérios riscos de
queimaduras.

 O escravos sem
especialização trabalhavam
nos canaviais, sujeitos a
uma jornada exaustiva.

Gravura do livro Travels in Brazil, de Henry
koster, 1816. Um engenho de açúcar.




SENZALA

Os escravos habitavam as
senzalas, moradias térreas e de
forma retangular. Eram
habitações muito simples e
precárias, com paredes feitas
de barro e cobertura de sapê.
No interior, camas rústicas e
cobertas de palha e alguns
poucos baús e cadeiras velhos
compunham a mobília.

Habitação de negros escravizados, a
Senzala. Obra de Johann Moritz Rugendas.








A UNIÃO IBÉRICA (1580–1640)

 Crise política em Portugal.

 Por volta de 1580, o rei
Português, Dom Sebastião,
morreu durante uma batalha
no Marrocos.

 Como não deixou herdeiros
diretos, a coroa foi entregue
ao seu tio, o Cardeal Dom
Henrique, que faleceu dois
anos depois.

Imagem de Filipe II, rei da Espanha.




A UNIÃO IBÉRICA (1580–1640)

 Filipe II, rei da Espanha,
parente do rei morto, aproveitou
a oportunidade para invadir
Portugal e assumir o trono.

 O domínio da Espanha sobre
Portugal e suas colônias, ficou
conhecido como União Ibérica.

 Nesse período, os adversários
da Espanha tornaram-se
inimigos de Portugal.

Imagem de Filipe II, rei da Espanha.




 O período da União Ibérica coincidiu com as guerras de

independência dos Países Baixos (Holanda, Bélgica,
Luxemburgo e parte do norte da França).

 Os Países Baixos eram colônias da Espanha.
 Em 1581, as Províncias do Norte (futura Holanda) declararam a

sua independência.
 Devido à falta de liberdade religiosa e o aumento de impostos.
 O calvinismo era a religião predominante nos Países Baixos.
 A independência da Holanda foi financiada pela burguesia

comercial, protestantes e judeus.
 A Espanha assinou um acordo que reconhecia a independência

das Repúblicas Unidas, mas o estado de guerra permaneceu
por vários anos.

AS GUERRAS DE INDEPENDÊNCIA




A CONQUISTA E A DOMINAÇÃO HOLANDESA 

A invasão holandesa fez

parte do projeto da Holanda

(Países Baixos) de ocupar e

administrar o nordeste

brasileiro por intermédio da

Companhia Holandesa das

Índias Ocidentais.
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• Os holandeses tinham grande interesse no açúcar

brasileiro, não só porque dominavam o comércio do produto
na Europa, mas também porque havia muito capital
holandês investido nos engenhos brasileiros.

• Os comerciantes de Flandres eram antigos parceiros
comerciais dos portugueses.

• Tudo corria bem na parceria entre portugueses e holandeses
até que a União Ibérica fez do Brasil uma colônia espanhola.

A CONQUISTA E A DOMINAÇÃO HOLANDESA 




• Os holandeses se viram ameaçados em seu lucrativo

comércio e, como solução para a possível quebra financeira,
decidiram ocupar a área produtora de açúcar, isto é, o
nordeste brasileiro.

• A fim de realizar essa empreitada foi criada, em 1621, a
Companhia das Índias Ocidentais.

A CONQUISTA E A DOMINAÇÃO HOLANDESA 




HOLANDESES EM SALVADOR

A primeira tentativa de
ocupação ocorreu na
Bahia, em 1624, e
durou apenas um ano
por causa da resistência
local e do bloqueio
marítimo imposto pela
esquadra espanhola.
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HOLANDESES EM SALVADOR

Em 8 de maio de 1624, a esquadra
holandesa deu entrada na barra da
cidade da Bahia. Porém, o Governador
Diogo de Mendonça Furtado, como já
estava avisado a respeito da
expedição, tratara de aprimorar as
fortalezas de Santo Agostinho e de
Itapagipe para melhor proteger a
cidade. Para isso, convocou gente do
recôncavo e vizinhanças a fim de se
juntarem aos integrantes da tropa.

Imagem: Nicolas Baur  (1767–1820) / Frota  holandesa na baía de 
Argel, 1818 / Rijksmuseum Amsterdam / public domain.




HOLANDESES EM PERNAMBUCO

Em 1630, os holandeses
retornaram, dessa vez
para Pernambuco, que,
além de concentrar
grande parte da produção
de açúcar, era uma região
menos policiada que a
capital da colônia.
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 Entre 1630 e 1634, empreenderam a conquista da capitania,

tendo de enfrentar a resistência portuguesa, comandada pelo
governador Matias de Albuquerque.

 Gradativamente, em função da desorganização da lavoura
canavieira, da destruição dos engenhos na luta pelo controle
da região e da fuga de escravos, deu-se a rendição local.

 Após a rendição das tropas ibéricas, os holandeses fundaram
uma colônia administrada por João Maurício de Nassau, que
estabeleceu um período de paz na região.

HOLANDESES EM PERNAMBUCO




Fortes Holandeses no Rio 

Amazonas

Imagem: inconnu / Matias de Albuquerque / Creative
Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Governador de Pernambuco 
Matias de Albuquerque

Ilha de 
Marajó

Belém

Forte Orange

Forte Nassau

Forte Adriaanz’s




O GOVERNO MAURÍCIO DE NASSAU

O conde Johann Moritz von
Nassau-Siegen tem um
lugar especial na História do
Brasil. Conhecido pelo nome
"brasileiro", Maurício de
Nassau, governou a colônia
holandesa no nordeste do
Brasil, com a capital em
Recife, de 1637 a 1644.

Imagem: Willen Jacobz Delff / retrato gravado de Maurício
de Nassau a partir de pintura de Michel de Mierveld, 1637 /
Museu do Estado de Pernambuco / public domain.




 Transferiu a sede do governo de Olinda para Recife.
 Assumiu a direção política, militar, financeira e judiciária da

capitania de Pernambuco.
 Contemplou os colonos portugueses com a ocupação de

cargos da administração holandesa.
 Conselho dos Escabinos (Câmara Municipal).
 Curadoria dos Órfãos (amparar os menores órfãos).
 Tolerância religiosa.
 Favoreceu os senhores de engenho com empréstimos para

a compra de escravos e de equipamentos (crédito da
Companhia Holandesa das Índias Ocidentais).

O GOVERNO MAURÍCIO DE NASSAU




 A produção e o comércio de açúcar cresceram durante todo

o período em que os holandeses estiveram no Brasil.
 Urbanizou Recife (ruas pavimentadas, pontes, canais,

mercados e outras construções).
 Recife ficou conhecida como Cidade Maurícia.
 Chegou em Recife uma comitiva formada de 46

profissionais, entre naturalistas, arquitetos, cronistas,
cartógrafos e pintores.

 Construção do Palácio de Friburgo (sede do governo e
residência de Nassau).

 Construção de um jardim zoobotânico (variedades da fauna
e da flora do Brasil).

O GOVERNO MAURÍCIO DE NASSAU




O DOMÍNIO HOLANDÊS NO NORDESTE

Depois de consolidar seu

domínio em Pernambuco, os

holandeses expandiram-no

para as outras capitanias do

Nordeste brasileiro.




Em 1640, com o apoio da burguesia, dos
padres jesuítas e de uma política de
alianças com outros países, sobretudo com
a Inglaterra, Portugal libertou-se do domínio
espanhol, reconquistou sua soberania
política e parte do antigo império colonial.

A RESTAURAÇÃO




 Enquanto os portugueses tentavam recuperar antigas

possessões do império, a Companhia das Índias
Ocidentais pressionava o governo de Nassau a cobrar os
empréstimos concedidos aos senhores de engenho do
Brasil.

 Em 1644, Maurício de Nassau deixou o governo
holandês no Nordeste.

 A situação econômica de muitos colonos portugueses do
Nordeste açucareiro tornou-se bastante crítica.

CONFLITOS ENTRE HOLANDESES E COLONOS




O governo holandês cobrava juros cada vez mais

altos pelos valores emprestados, além de
estabelecer novas taxas.

Os holandeses até instituíram pedágios para o uso
de pontes da cidade e Recife.

 Tais circunstâncias colocaram proprietários do
engenho e lavradores de cana contra a permanência
dos holandeses no Brasil.

CONFLITOS ENTRE HOLANDESES E COLONOS




A INSURREIÇÃO PERNAMBUCANA

Imagem: Victor Meirelles (1832–1903) / Batalha dos Guararapes, from 1875 until 1879 / Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro) / public 
domain.




Em 1645, camponeses, escravos e indígenas foram

chamados para participar de levantes contra a
presença holandesa no Brasil, movimento que ficou
conhecido como Insurreição Pernambucana.

Os principais embates ocorreram nos Montes
Guararapes em 1648 e 1649. Tais embates ficaram
conhecidos como Batalha dos Guararapes.

 A rendição holandesa foi assinada em 1654.

A INSURREIÇÃO PERNAMBUCANA





HEROIS DA BATALHA DOS 

GUARARAPES




FELIPE CAMARÃO

 Antônio Filipe Camarão foi um
indígena brasileiro da tribo
potiguar, nascido no início do
século XVII, em Igapó, Natal, na
então capitania do Rio Grande ou,
de acordo com alguns
historiadores, na capitania de
Pernambuco.

 Tinha como nome de nascença
Poti ou Potiguaçu, que significa
camarão. Ao ser batizado e
convertido ao catolicismo em
1614, recebeu o nome de Antônio
e adotou Filipe Camarão em
homenagem ao soberano D. Filipe
II (1598-1621). Imagem: Autor desconhecido / Retrato de Filipe Camarão,

séc. XVII / Museu do Estado de Pernambuco (Recife) / public
domain.




VIDAL DE NEGREIROS

 No contexto das invasões
holandesas do Brasil (1624-
1654), lutou contra os
holandeses quando da invasão
de Salvador na Bahia (1624).

 Voltou a se envolver no conflito
participando de todas as fases
da Insurreição Pernambucana
(1645-1654), quando mobilizou
tropas e meios nos sertões
nordestinos.

Imagem: Autor desconhecido / Retrato de André Vidal de
Negreiros, séc. XVII / Museu do Estado de Pernambuco (Recife)
/ public domain.




HENRIQUE DIAS

 Henrique Dias foi um guerrilheiro
negro que se destacou na luta
contra os holandeses, com o seu
batalhão de negros descalços,
conforme os pintou Vítor Meireles.

 A atuação de Henrique Dias na
batalha dos Guararapes, em 1648 e
1649, foi digna de um grande militar
por estar ao lado de outros valentes
soldados, como Vidal de Negreiros
e Felipe Camarão.

 Causou duas grandes derrotas aos
holandeses, culminando na
rendição final destes, fato que
ocorreu em 1654. Imagem: Autor desconhecido / Retrato de Henrique Dias, séc.

XVII / Museu do Estado de Pernambuco (Recife) / public domain.




 Finalmente, em 1654, após um cerco marítimo, os

holandeses retiraram-se de Pernambuco.
 Levaram, porém, mudas de cana e técnicas de

produção de açúcar.
 Isso lhes permitiu implantar nas Antilhas holandesas um

rentável empreendimento açucareiro, passando a exercer
pesada concorrência internacional ao açúcar brasileiro,
que perdeu mercado no final do século XVII.

 O declínio do comércio do açúcar brasileiro gerou uma
grave crise econômica em Portugal e o empobrecimento
dos senhores de engenho.

A CONCORRÊNCIA HOLANDESA: 
QUEDA NOS PREÇOS DO AÇÚCAR
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