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APOSTILA 4 

 

1) GUERRA DOS MASCATES 

A Guerra dos Mascates foi um conflito entre os senhores de engenho de Olinda e os ricos 

comerciantes de Recife, na capitania de Pernambuco. 

Olinda era a sede da capitania e uma importante vila da colônia, cujos senhores de 

engenho possuíam prestígio e poder em toda região. Com o domínio holandês, Recife, que até 

então dependia de Olinda, passou por um desenvolvimento urbano e comercial que se manteve 

mesmo após a expulsão dos holandeses. Os papéis, então, se inverteram e os comerciantes de 

Recife passaram a predominar economicamente na região, fazendo até empréstimos de grandes 

somas de dinheiro aos senhores de engenho de Olinda. 

Nesse contexto, os moradores de Recife passaram a exigir a elevação do povoado à 

categoria de vila, o que significava a autonomia em relação a Olinda.  

Ao saber do decreto do rei, em 1709, dando a Recife o estatuto de vila, a população de 

Olinda reagiu, invadindo a localidade vizinha. As lutas se estenderam até 1711 e terminaram 

com a vitória dos recifenses. 

 

APOSTILA 5 

 

2) Módulo: DESLOCAMENTOS POPULACIONAIS 

 Como o próprio termo indica, deslocamentos populacionais tratam-se da população se 

deslocando de um lugar a outro, em diferentes momentos da história.  

 Migração: quando uma pessoa sai do lugar onde nasceu para morar em outra cidade. 

 Imigração: migrações de um país para outro, quando as pessoas passam a viver em um novo 

país.  

 Contribuíram tais deslocamentos populacionais para:  

- ao longo da história da colonização portuguesa no Brasil, para a expansão dos domínios 

de Portugal no continente americano e na interiorização da colonização no território hoje 

pertencente ao Brasil; 

- sempre ao longo da história do Brasil e do mundo, como troca de experiências entre povos 

diferentes e intercâmbio de culturas, contribuindo para o desenvolvimento de todas as 

sociedades. 

 

 

3) EXPANDINDO AS FRONTEIRAS NA AMÉRICA 

1. O litoral nordestino 

 Em torno de 1580, o processo de conquista e colonização das terras brasileiras por Portugal 

na América, que ainda se restringia a alguns pontos do litoral, começa a ganhar impulso e 

novos núcleos de povoamento vão surgindo. Foi a chamada interiorização da colonização 

portuguesa na América.  

Quatro foram os fatores decisivos para tal processo, dentre outros. 1) Nas atuais regiões Norte e 

Nordeste do Brasil foram construídos fortes para proteger as terras das investidas de outras 

nações europeias; 2) A criação de gado estendeu-se pelo interior nordestino, com novos 

colonos passando a ocupar essas localidades; 3) As bandeiras – cujos integrantes eram 

chamados de bandeirantes –, como eram chamadas as expedições que partiam da vila de São 

 
 



Paulo em busca de ouro e de indígenas para escravizar; 4) A União Ibérica, com a unificação 

sob a mesma Coroa de Portugal e Espanha, fez cessarem as disputas entre os dois reinos e, 

então, os bandeirantes começaram a entrar nas terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, seriam 

dos espanhóis. 

 Para efetivar a colonização, entre 1580 e 1600, o governo da União Ibérica determinou a 

construção de fortes em diversas partes da colônia, iniciando pelo Nordeste, onde faltavam 

colonos para ocupar a região e havia uma forte resistência indígena. Nesses locais, portanto, 

formaram-se vilas e cidades ao redor. Os principais objetivos com a empreitada: 1) implantar 

núcleos populacionais na região e 2) que os fortes servissem de base ao combate contra os 

franceses que tentavam se instalar no Nordeste. 

 Em 1630 os holandeses iniciam invasão na região, começando por Pernambuco. Porém, no ano 

de 1654, foram expulsos definitivamente do Nordeste. E nessa época a União Ibérica já tinha 

chegado ao fim e essa região estava novamente sob controle exclusivo de Portugal. 

 

2. A agricultura de subsistência e o gado 

 Agricultura de subsistência: agricultura cuja principal finalidade é a garantia da alimentação do 

agricultor e de sua família. 

 Os núcleos populacionais nessa interiorização da colonização recebiam produtos de outras 

regiões, sobretudo pelos rios. Daí, com as enormes distâncias e a precariedade dos transportes, 

boa parte dos produtos consumidos nas vilas e povoados tinham de ser produzidas nos próprios 

lugares, em quintais, hortas e pomares. Eis o que justificava a necessidade e a importância da 

agricultura de subsistência. 

 Outra fonte de alimentação de destaque no período nessa região foi o gado bovino. Os 

primeiros bois e vacas que chegaram ao Brasil colonial na década de 1530, e que no início eram 

usados para o trabalho na terra e o transporte, passaram mais tarde a ter a carne consumida, e 

seu leite e derivados entrando na dieta dos colonos. 

 Como eram criados soltos nos engenhos, os animais destruíam plantações e cercas. O que fez 

com que o governo da colônia determinasse que as fazendas de criação de gado fossem 

instaladas longe do litoral. Dessa forma, as boiadas foram invadindo o interior com a expansão 

das fazendas de gado e reforçando a interiorização da colonização.  

 Outras consequências da expansão do gado bovino foram: 1) a perda de terra pelos indígenas 

do sertão nordestino e 2) o desenvolvimento dos subprodutos do gado – queijo, artigos de couro, 

charque etc. Lembrando que, até então, a colônia produzia pouca coisa além de açúcar. Assim, 

com o desenvolvimento dos subprodutos do gado, a capacidade produtiva da colônia aumentou 

muito. 

 

3. A colonização do Norte 

 Os governos de Portugal e Espanha praticamente ignoraram a região amazônica durante o 

século XVI. Foi somente na época da União Ibérica (1580-1640) que se empenharam na 

conquista da atual região Norte brasileira. 

 Destaca-se no processo de expansão da colonização no Norte do Brasil o impacto que 

representou no modo de vida das sociedades indígenas, com a grave questão da apropriação 

das suas terras pelos europeus: a violência da invasão, a guerra, as mortes, as doenças, a 

escravização, a própria perda da terra e a desestruturação do seu modo de vida. 

 Contudo, diante da invasão às suas terras, houve diferentes reações dos povos indígenas. 

Diante da intimidação e do medo, determinados grupos acabaram se aliando aos invasores, 

enquanto outros grupos optaram por lutar e defender suas terras, atacando e, muitas vezes, 

impondo forte resistência às expedições, como a que ocorreu nas primeiras tentativas de acesso 

à região de Belém. Destaque para as armas de fogo para a vitória dos europeus nos conflitos 

com os indígenas e o posterior domínio sobre eles. 

 


