
“O Papel da guerrilha durante o Brasil Holandês”



Brasil Holandês

1º Período: Da queda de Olinda (1630) a 1637, período
caracterizado por uma guerra de resistência
2º Período: 1637 a 1645, que engloba o governo de
Maurício de Nassau e o começo da insurreição luso-
brasileira
3º Período: junho de 1645 a janeiro de 1654, que
abrange a guerra de restauração, com as duas Batalhas
dos Guararapes, que liquidou definitivamente a
presença holandesa no Nordeste
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1492 – Expulsão dos judeus da Espanha

Cristãos Novos

https://tokdehistoria.com.br/2014/03/23/sobrenomes-de-judeus-expulsos-da-espanha-em-1492-veja-se-o-seu-esta-na-lista/



• 1542 - doação das terras a Diogo Fernandes e Pedro Álvares 
Madeira, especialista na produção de açúcar, para 
construírem o Engenho Camaragibe. 

• Em Pernambuco, os cristãos-novos tornaram-se senhores 
de engenho, ou permaneceram como mercadores, ou se 
transformaram em rendeiros na cobrança dos dízimos, ou, 
ainda, grande parte deles se dedicou ao comércio de 
exportação de açúcares.

• No final do século XVI, quando da primeira visitação do 
Santo Ofício ao Brasil (1593-1595), já era considerável o 
número de cristãos-novos em Pernambuco. Numa 
amostragem com base nos depoimentos, pode-se estimar 
em 14% da população desta capitania nesta época. 

Antecedentes



Antecedentes

Os cristãos-novos haviam investido muito dinheiro na 
Companhia das Índias Ocidentais. Tanto que durante o 
governo holandês, grande parte do comércio foi 
entregue a comerciantes judeus que logo se tornaram 
os grandes proprietários urbanos e rurais da conquista. 
Com a vantagem de falar a língua holandesa e de 
manter estreitas relações com os cristãos-novos luso-
brasileiros, alguns deles já assumidos na sua 
condição, os judeus, além do comércio, atuavam como 
senhores de engenhos e cobradores de impostos. 



Antecedentes

A oposição entre  as  ambições coloniais da Espanha 
e das Províncias Unidas fará do conflito hispano-
neerlandês um conflito global, ou como sugeriu 
Boxer, a primeira guerra mundial da história, 
travada na Ásia, África, norte da Itália e América.

A guerra travada contra a Espanha serviu ainda às 
Províncias Unidas como laboratório para 
desenvolvimento de novas táticas de emprego de 
seu Exército.



Antecedentes

O estabelecimento das Companhias das Índias 
Oriental e Ocidental foi visto como o meio 
mais efetivo de lutar contra o inimigo 
espanhol em terras distantes e, finalmente, 
para assegurar bases militares coloniais 
necessárias para conduzir o comércio com mais 
segurança. 



Antecedentes

Como nos diz Varnhagen (2002, p.50):
Organizada a companhia holandesa e preparada a 
correspondente expedição[...] não era misterioso o destino 
imediato da mesma expedição. Em um país de imprensa livre, 
como já eram as províncias unidas, não devia ser fácil 
conservar-se o segredo sobre um assunto em que tantos 
estavam interessados. Todas as notícias, desde 1621, quando 
a companhia fora outorgada, eram concordes em assegurar 
que a mesma expedição se destinava ao Brasil e 
designadamente à Bahia ou a Pernambuco. 



Companhia das Índias Ocidentais 1621



O inimigo

Companhia das Índias Ocidentais ou WIC - empresa comercial e 
sociedade de ações  (conselho administrativo e de propriedade de 
acionistas)

Teve como inspiração de criação a sua coirmã Companhia das Índias 
Orientais (1602)

Tinha como objetivo primário o lucro, porém tinha em seu braço 
armado a possibilidade de conquistar, militarmente, territórios 
coloniais



“Apple's	$700	billion	market	cap	is	nothing	compared	to	Dutch	East	India	
Company	at	its	peak”

http://www.businessinsider.com/apples-market-cap-in-fx-inflation-adjusted-context-2015-2



O Inimigo

Não era uma instituição estatal mas era patrocinada
pelo Estado tanto financeiramente, como no campo 
militar, através da doação de navios e recrutamento de 
soldados

Possuía em suas fileiras, reconhecidamente, um dos 
melhores exércitos da Europa do século XVII, composto 
basicamente por mercenários, soldados recrutados nos 
locais em que a Companhia atuava e por tropas aliadas

Combatiam muitos negros a favor dos holandeses -
regimento de escravos - denominados pelos luso-
brasileiros de Tapanunhos.



O Inimigo

Seus regimentos holandeses eram compostos por 
soldados flamengos, alemães, ingleses, franceses e até 
polacos, além de soldados e oficiais alemães fugitivos da 
Guerra dos Trinta Anos.

Havia baixa adesão de holandeses à WIC devido ao baixo 
soldo pago pela Companhia.



O soldado da Companhia era um militar treinado e 
qualificado.
Recebiam um treinamento de aproximadamente 
dois meses até que fossem designados para sua 
nova unidade. 
Após esse treinamento, eram hábeis no manuseio de 
arcabuzes, mosquetes, e piques e aptos a integrarem 
o inovador Volley Fire ou Fogo de rajadas - tipo de 
manobra tática empregada pelos holandeses em 
terreno aberto.

O Inimigo



O Inimigo

Em combate o exército holandês desdobrava-se em 
vanguarda, corpo de batalha e retaguarda. 
Esse tipo de formação exigia terreno livre, amplos 
espaços para desenvolvimento dos confrontos e 
evolução das Brigadas, que eram constituídas por 
oito batalhões



O Inimigo

Objetivo:
Retomar o comércio do açúcar, assumindo o controle 
da produção no Brasil, executando, dessa forma, seu 
projeto de ocupação do nordeste brasileiro.



Concepção da Manobra

A esquadra holandesa apresentou-se na costa 
pernambucana com 56 navios e um efetivo de 
aproximadamente 7.000 homens a 14 de fevereiro de 
1630. 

A intenção do comandante, Teodoro Weerdenburgh, era 
realizar o desembarque em duas frentes de forma 
simultânea, sendo uma no porto de Recife (Frente Sul) e a 
outra, mais ao norte, em uma praia chamada do Pau-
Amarelo (Frente Norte).



Fonte:	https://www.vialibri.net/552display_i/year_1652_0_1089384.html

FRENTE SUL – LONCQ
4000H 

FRENTE NORTE –
WEERDENBURGH

3000 H



Fonte:	
https://www.raremaps.com/gallery/detail/0322gh/Pascaert_van_de_ghelegentheyt_van_Parnambuc_betrocken_door_Hessel_Gerritsz/Vi
sscher.html

Claes	Jansson Visscher: Pascaert van	de	ghelegentheyt van	Parnambuc
betrocken door	Hessel Gerritsz – Amsterdam	1633



VANGUARDA

CORPO DE BATALHA

RETAGUARDA

Antonio Dias 
“o Papa Robalos”





CONVENTO S. FRANCISCO





Organização da Guerrilha

Fatores que favoreceram o surgimento da 
Resistência: 

1º Não cumprimento do Pacto-colonial
2º Medo implantado na população
3º Saque promovido pela WIC
4º Questão religiosa



Defesa Terrestre precária

Em Pernambuco - duas companhias de 220 homens, 
incluindo mosqueteiros e arcabuzeiros (Olinda e 
Recife). 

Diogo Botelho, governador – geral criou ainda uma 
terceira companhia em Olinda, como reserva, com 
intuito de assistir Itamaracá, onde não havia tropa 
paga. 



Defesa Terrestre precária

Em cada Capitania uma milícia, na qual estavam 
alistados todos os moradores, sendo os mais ricos e 
nobres pertencentes à cavalaria e os demais, 
conhecidos como Tropa de linha ou de presídio. 
OSargento-mor os comandava e tinha por atribuição 
inspecionar as fortalezas e cuidar de sua 
preservação.



Com a tomada de Recife e de Olinda pelos 
holandeses não restou outra opção a Matias de 
Albuquerque senão dirigir-se ao Sertão e regiões de 
engenhos, onde de lá pôde iniciar a organização da 
Guerrilha. 
Resolveu organizar, à maneira do que se praticara 
seis anos antes, na Bahia, várias guerrilhas, como o 
nome de COMPANHIAS DE EMBOSCADAS. 



Missão da Guerrilha

Vedar as comunicações dos habitantes com a Vila de 
Olinda, ocupada pelo inimigo holandês; 
Impedir que os holandeses se espalhassem por 
Pernambuco, estudando o terreno, e 
Impedir a familiarização da população com o 
inimigo. 

CENTRO DE GRAVIDADE



Companhia de Emboscadas

Eram integradas, algumas delas, por índios e cada 
uma tinha um efetivo de vinte e cinco a quarenta 
indivíduos.



“Quanto mais um invasor concentra suas forças nas áreas 
conquistadas mais ele tende a entregar à guerrilha a zona 
rural ou campo. “

À medida que os holandeses conquistavam 
Recife e a Vila de Olinda, eles naturalmente 
forçaram a Guerrilha  a se dirigir para o Sertão 
e às áreas de Engenho, cedendo-lhe essa 
região.



Recrutamento

A convocação iniciada por Matias de Albuquerque 
espalhou avisos, para dentro e fora da capitania de 
Pernambuco, convocando toda a gente à capital, 
concedendo, em nome do soberano, perdão aos réus 
homiziados que se apresentassem a tomar as armas 
para a luta.



Recrutamento

As atividades canavieiras absorviam a quase totalidade da 
mão-de-obra escrava. 
Dessa forma, foi sobre o setor de subsistência, onde se 
concentrava a população livre, que incidiu o peso do 
recrutamento local, uma vez que os negros não ofereciam 
maiores possibilidades, exceto no que tange aos escravos, 
cuja mobilização maciça poderia por em xeque a segurança 
da população livre e causar a desativação dos engenhos. 



Fonte:	http://www.delanocarvalho.com/Pages/Engenhos.aspx



Influência indígena

A influência militar do indígena exerceu papel 
fundamental no desenvolvimento da Guerra 
Brasílica no campo da tática, uma vez que Matias de 
Albuquerque não dispunha de tal experiência. 

Quadros	retratados	por	Eckout



Influência indígena

Os índios, por não se adequarem à estrutura do 
exército português aqui implantado, com rígida 
disciplina, adaptaram-se melhor à forma empregada 
nas estâncias pelas companhias de emboscadas. 
O método de trabalho desenvolvido nos engenhos 
era diferente e a descentralização do  emprego das 
companhias, aliada ao nível baixo de disciplina 
exigido, contribuíram para o sucesso do emprego 
dos índios na guerrilha. 



Influência indígena

O relevo pernambucano permitia o desembarque de tropas 
invasoras em diferentes pontos como verdadeiros “braços de 
mar” e dificultava a defesa proporcionada pelos fortes. 
Dessa forma, sobressaiu-se o pensamento indígena de se 
“cercar o gado com cerca de mato com ramas para fora, com 
folha e tudo.”
Para Alexandre de Moura, ex-capitão–mor de Pernambuco, que 
compartilhava da mesma ideia dos índios, as matas 
constituíam-se em verdadeira fortificação. 
A famosa “guerra do mato”, que já vinha sendo praticada no 
Maranhão, proporcionaria uma luta diferente do formato 
europeu, não se permitindo, pela natureza da vegetação e do 
relevo, o uso das consagradas formaturas.



LUTA NA SELVA RETRATADA POR DEBRET

Guerra do Mato



Influência indígena

É muito provável que os primeiros capitães de 
campo, nomeados no período anterior à guerra, 
tenham sido índios. 
Destaca-se o grau de influência que exerciam os 
índios sobre os negros, conforme relato de um 
jesuíta anônimo com vasta experiência no Brasil, a 
ponto de serem temidos pelos negros: “Porque pelos 
montes lhes vão a buscar, prender e castigar, 
constituindo, portanto, a salvação dos colonos pois 
sem negros não haveria Brasil, sem índios não 
haveria negros, já que não poderia haver segurança.”
Dessa forma podemos destacar a liderança que era 
exercida por indígenas dos quais destaca-se 
André Filipe Camarão.

Mello (2007, p.196)



Influência indígena

Os índios não se limitavam às emboscadas e assaltos. Eles 
também preparavam, fruto de seus conhecimentos de caça 
nas matas, armadilhas, fojos e estrepes à maneira dos que 
deitavam por caminhos na captura de animais bravios. 
Adaptando à guerra conhecimentos da terra, contribuíram 
para o desenvolvimento de uma forma de combater 
singular a ponto de criarem o equivalente indígena da Torre 
de Sítio, utilizada na Antiguidade e Idade Média. 

Fojo – espécie de fosso cavado para apanhar feras ou fazer cair o inimigo, sendo, às 
vezes, tampado com vegetação em sua superfície.  



Influência indígena

Os índios também se destacaram em ações de 
inteligência, como missões de reconhecimento e como 
guias. 
Pela capacidade para descobrir e assegurar caminhos”, 
como João de Almeida e Francisco Ramos, considerados 
os mais experientes nas missões de diligência como: 
“tomar rastro e descobrir emboscadas e andar entre os 
matos, e de ânimo e valor para qualquer perigosa 
facção; e sobretudo grande espingardeiro e mui certo no 
atirar”.

Mello (2007, p.200) 



Técnicas, Táticas e Procedimentos

Matias de Albuquerque, inicialmente se propôs a 
utilizar uma estratégia de guerra lenta, pela qual 
impedia-se o acesso dos holandeses à Várzea, local 
dos engenhos de açúcar, e os mantinha isolados no 
eixo Olinda-Recife. 
Idealizou, inicialmente uma defesa mista que 
combinava forças convencionais numa praça-forte e 
tropas irregulares que ocupavam uma linha de 
estâncias.



Construiu uma fortaleza como quartel-general denominada de 
Arraial do Bom Jesus. 
Tinha uma posição estratégica onde se convergia a maior 
parte das rotas e caminhos que vinham das povoações de 
Recife e Olinda para o interior, em consequência das curvas do 
rio Capibaribe e das cheias do rio Beribe, que serviam de 
obstáculos naturais.
Aproveitando-se de uma casa que havia no Arraial, aumentou-
se os meios de defesa, fazendo fossos nos caminhos e, 
acrescentando-lhes, depois, vários postos e baterias de 
artilharia.
Segundo, ainda, Calado, essa fortificação era considerada 
quase inexpugnável e distava aproximadamente uma légua 
em distância de Recife e da Vila de Olinda. 

Técnicas, Táticas e Procedimentos



O Arraial, além de servir como base logística para a 
guerrilha - pois era abastecido por mantimentos e 
munição de artilharia que vinham do Porto do Cabo de 
Santo Agostinho - tinha por objetivo lançar as 
companhias de emboscadas.

Técnicas, Táticas e Procedimentos



Diversos nomes de destaque na Guerrilha 
compareceram ao Arraial do Bom Jesus como Luís 
Barbalho, Lourenço Cavalcanti, Filipe Camarão com 
seus índios e Henrique Dias com os seus negros.
Todos estavam decididos a manter uma guerra 
diuturna, o que contribuiu sobremaneira para 
incutir na população de Pernambuco um sentimento 
de nacionalismo.

Técnicas, Táticas e Procedimentos



Arraial do Bom Jesus

Fonte:	http://engenhosdepernambuco.blogspot.com.br/2010_10_01_archive.html



Por meio do Arraial, localizado à margem do Rio 
Capibaribe e na estância de Casa Amarela, Matias de 
Albuquerque coordenava a linha de cerco em torno 
de Olinda e seu porto, Recife, com o objetivo de 
isolar o invasor no litoral, dificultando-lhe o 
abastecimento e o acesso aos engenhos de açúcar do 
interior.

Técnicas, Táticas e Procedimentos



Matias de Albuquerque dispunha para a resistência, de 
tropas regulares no Arraial e forças irregulares que 
ocupavam a linha de estâncias ou postos avançados, em 
forma de meia-lua, estendendo-se de Olinda ao sul de 
Recife. 
Nos espaços intermediários, vagavam incessantemente 
estas companhias volantes, cujas emboscadas e assaltos 
visavam a repelir as sortidas neerlandesas. 
Enquanto o Arraial preenchia uma função estratégica, as 
tropas volantes desempenhavam um papel tático, 
conciliando-se a guerra europeia e a guerra do Brasil 

Técnicas, Táticas e Procedimentos



Downey Jr. (1959, p. 52) afirma que ao tentar ser 
superior no ponto decisivo, os guerrilheiros atacam 
sempre sob circunstancias favoráveis. 
Como eles se tornam mais ativos, o inimigo é 
obrigado a consolidar as suas forças para impedir a 
sua destruição fragmentada.

Técnicas, Táticas e Procedimentos



Dessa forma, como os holandeses eram senhores do porto de 
Recife e de Olinda, iniciaram um plano de defesa que consistia 
na confecção de uma planta de Recife pelo engenheiro Van 
Buren e outra da Ilha de Santo Antonio pelo Engenheiro 
Drewis.
Trataram de fortificar o convento por meio de um recinto 
abaluartado retangular, criaram mais trincheiras no entorno e 
repararam o Forte S. Jorge. 
Trataram também de terminar o Forte Diogo Pais 
denominando-o de Forte do Brum e sempre com grande 
dificuldade tanto por falta de material e madeiras, segundo 
Varnhagen (2002, p. 63), como em virtude do clima tropical. 
Cabe ressaltar que diariamente crescia o número de doentes
entre os soldados holandeses que haviam sido destinados aos 
trabalhos de construção.

Técnicas, Táticas e Procedimentos



Como os holandeses destinaram parte de sua tropa para tarefas 
diversas e concentraram suas forças no litoral, Matias de 
Albuquerque  resolveu criar uma Linha de Isolamento 
mantendo os holandeses restritos à área que haviam 
conquistado, Recife e Olinda. 

Aumentou o número de guerrilhas ou companhias de 
emboscadas. 

Distribuiu as companhias de emboscadas por estâncias e 
atribuiu áreas de atuação com a finalidade de  intensificar as 
ações de emboscadas e para poder melhor observar os 
invasores e oferecer uma maior pronta ação. 
Instalaram pontos fortificados em torno da área ocupada, e daí 
partiam para atacar as tropas holandesas em movimento. 

Técnicas, Táticas e Procedimentos



Subordinou quatro companhias a Matias d’Albuquerque 
Maranhão, tendo Olinda como área de atuação e como 
estância Santo Amaro. 
A fim de resguardar a região de Várzea, destinou  a Antônio 
Ribeiro Lacerda a missão de lançar emboscadas a partir da 
estância de Afogados. 
Atribuiu ao pernambucano Luiz Barbalho a estância de Boa 
Vista e a Lourenço Cavalcanti d’Albuquerque, estrangeiro da 
Guiana, a estância de Salinas que tornou-se um importante 
posto no controle das ações de emboscada da Resistência. 
Uma das missões em que se empenharam os que serviam 
naquele posto foi a de tentar impedir a construção do Forte do 
Brum.

Técnicas, Táticas e Procedimentos



BOA 
VISTA

STO AMARO

AFOGADOS

PC

ARRAIAL DO BOM JESUS

SALINAS



De forma crescente, as companhias de emboscadas, 
utilizando-se do fator surpresa, começaram a infringir 
numerosas baixas aos holandeses que reconheciam os 
nossos combatentes como ágeis e valorosos, segundo 
Varnhagen (2002, p.84). 
Cabe ressaltar a figura do índio Antônio Filipe Camarão 
que, liderando a tribo dos Potiguares, ficou também 
responsável pela estância de Santo Amaro de onde 
lançava as companhias para atuarem principalmente no 
trajeto que ligava a Vila de Olinda a Recife, como nos 
descreve Manoel Calado:

Técnicas, Táticas e Procedimentos



Influência dos Negros

Henrique Dias conseguiu reunir um número de 
aproximado de 80 negros para lutarem durante a 
guerra de resistência ao invasor holandês, sendo 
aqueles chamados de henriques. Haviam mestiços, 
mamelucos e mulatos e muitos que aderiram à causa 
na esperança da liberdade e do perdão geral, pois 
eram oriundos dos quilombos. 
Inicialmente somente foram recrutados aqueles  
africanos livres.

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/tropa-diferente

Henrique Dias



Influência dos Negros

Um fator que contribuiu para a adesão à guerrilha era o 
pagamento do soldo. 
Além do soldo, as corridas e entradas eram para os 
negros e mulatos uma alternativa ao banditismo dos 
bosch-neggers, os quilombolas, que por serem temidos 
pelos holandeses contribuíram para o fortalecimento da 
guerrilha principalmente no campo psicológico. 
Eles, fruto da desorganização imposta pela guerra, 
segundo Mello (2007, p. 200) infestavam o interior com 
seus bandos que, inclusive, comportavam desertores da 
W.I.C, contribuindo de forma significativa para a fluidez 
das operações.



Técnicas, Táticas e Procedimentos

Os luso-brasileiros ficaram 
conhecidos também como “os da 
ceroula”, por gostarem de roupas 
leves, o que os favoreciam nos 
assaltos, andando de forma ligeira e 
permitindo a transposição de rios 
com mais presteza. 
Também trajavam o “gibão” e “em 
bombachas”. 
O guerrilheiro era, segundo pintou 
Eckhout, como tendo a cabeça 
descoberta, descalço e trajando uma 
camisa de mangas larga, saiote que 
chegava aos joelhos e jaleco sem 
mangas.
Ibid, p.213.



Outro dado importante a destacar era a rusticidade
do soldado da terra na qual Mello (2007, p.219) 
assim destaca: 
“Não havia, por exemplo, preocupação com o 
conforto. Os luso-brasileiros eram, sem distinção de 
pessoas, tampouco curiosos com relação às suas 
casas e economia doméstica, contentando-se com 
uma casa de barro, contanto que vá bem o seu 
engenho ou sua cultura.

Técnicas, Táticas e Procedimentos



As dificuldades impostas pelo clima tropical do 
Brasil e pelas doenças como malária colaboraram 
para que os chamados “soldados das terra” se 
destacassem dos portugueses, espanhóis e italianos.



A dieta dos guerrilheiros era composta basicamente por 
farinha de mandioca, também chamada de farinha de 
guerra; bacalhau; carne seca; legumes, e água.  O 
costume indígena de se beber agua fresca à fonte aliado 
ao salgamento realizado nas carnes e peixes 
proporcionavam ao guerrilheiro um maior alcance na 
área de operações, tendo em vista que ao conduzir sua 
ração, com uma maior durabilidade, não necessitava 
retornar à sua estância para o ressuprimento.

Técnicas, Táticas e Procedimentos



As armas de fogo utilizadas pelos luso-brasileiros eram 
em sua maior parte arcabuzes e espingardas de 
pederneira, mais leves que os mosquetes que eram 
usados prioritariamente por índios e africanos.
Os índios, pela proibição do uso de armas de fogo 
também valiam-se do arco e flecha.

Técnicas, Táticas e Procedimentos



Os mosquetes e arcabuzes exigirem uso da mecha, 
que tinha que ser trazida da Europa, gerando óbice 
no ressuprimento.
A espingarda de pederneira passou a ser a melhor 
opção para o tipo de combate travado em solo 
brasileiro. 

Técnicas, Táticas e Procedimentos



A espingarda, graças a um dispositivo de percussão, 
dispensava, inclusive, a mecha brasileira, composta 
de fibra de coco e que exigia acendimento a cada 
disparo, e além disso, possibilitava o tiro com as 
duas mãos, o que aumentava a precisão do tiro. 
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Outra vantagem da espingarda sobre os demais 
armamentos era a inexistência de clarão, que 
costumava denunciar o atirador, e por conseguinte 
não favorecia o elemento surpresa tão desejado por 
ocasião das emboscadas. 
Além disso, o mofo causado pelas chuvas e pelo 
clima tropical, que produzia aguaceiros, não 
afetavam tanto o armamento por não fazer uso da 
mecha.
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Como o alcance da espingarda de pederneira era em 
torno de 100 metros, avultava de importância a 
aproximação da emboscada o máximo possível  do 
inimigo de forma que os disparos fossem mais 
eficazes.

!Arcabuz
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O uso da espingarda proporcionou relativa vantagem à 
guerrilha como ocorreria na vitória das Tabocas. 
Como a munição da espingarda de pederneira consistia de 
pequenas esferas de chumbo, sua escassez obrigou os 
guerrilheiros a confiscarem os chumbos das redes de 
pescadores. 
O clima também provocava uma vida útil reduzida pela 
metade, se comparado com as utilizadas na Europa. Muitas 
vezes os canos fendiam e por causa disso, os guerrilheiros 
tinham que limar os projéteis para ajustá-los ao cano da 
espingarda.

Espingarda de Pederneira
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A guerrilha em seus assaltos recorreu também ao uso 
de bombas incendiárias a partir de um a improvisação 
do armamento naval.

Feixes de madeira seca, bagaço e palha de cana, 
untados de piche e salpicados de pólvora, que uma vez 
acesos, eram atirados à distância. 

Foram utilizados contra a casa-grande do engenho da 
Casa Forte, resultando na rendição da tropa holandesa 
encurralada no andar superior.
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No Novo Mundo, como salientou Georg 
Friederici, até a descoberta da espingarda 
de agulha, um bom arco indígena nas 
mãos de um arqueiro americano em pleno 
vigor primitivo era superior, como arma de 
ataque à distância, ao arcabuz, ao 
mosquete ou à espingarda de pederneira. 
Os índios entre cinco e seis flechas 
durante o tempo necessário a recarregar 
um arcabuz, observação igualmente válida 
para a azagaia e o tacape (MELLO, 2007, p. 285).
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Conclusão

O período da resistência, portanto, serviu de 
laboratório no que tange a um desenvolvimento de 
um modo particular de combate, genuinamente 
brasileiro, baseado na guerra irregular. Esta 
evidenciou-se de importância vital para o sucesso 
das tropas luso-brasileiras durante as Batalhas dos 
Guararapes.


