BRASIL COLÔNIA

Tratados de Limite
O Brasil teve seu limite expandido ao longo do século XVII e XVIII devido a vários
fatores, como as bandeiras, a pecuária, a mineração, etc. Isto levou ao problema
de limitação imposto ainda pelo Tratado de Tordesilhas em 1494 e revisto,
sobretudo a partir da fundação da Colônia do Santíssimo Sacramento em 1680,
pelos portugueses, no sul do atual Uruguai, que acarretou em uma invasão
espanhola vinda de Buenos Aires (fundada na outra margem do Rio da Prata ainda
em 1536). Vários conflitos envolveram as Coroas de Portugal e Espanha e seus
súditos na América no século XVIII e vários tratados foram feitos redefinindo o
território brasileiro..
Em 1680 os portugueses criaram a Colônia do Santíssimo Sacramento, no atual
Uruguai, que na época era território espanhol. A intenção da Colônia do
Sacramento era fazer o comércio e tirar proveito da boa economia mineradora de
prata na região. Sacramento constituía-se, portanto, numa área de contrabando
originado da parceria Portugal-Inglaterra e tornou-se uma espécie de “território
da discórdia” entre Portugal e Espanha, que iriam disputá-lo por mais de um
século. Outro problema era que na margem oposta a Sacramento estava Buenos
Aires, fundando nas primeiras décadas do século XVI.
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Os tratados


Tratado de Lisboa (1681): A
Espanha reconhece a Colônia de
Sacramento (parte do atual
Uruguai)
como
território
português. Após a criação da
colônia em 1680 ocorreu uma
invasão espanhola à Sacramento,
mas também houve forte pressão
inglesa
sobre
a Espanha.
Conforme o mapa [ao lado]
podemos perceber que, de forma
geral, a Linha de Tordesilhas
ainda permanecia.



Tratado de Utrech (1713): troca de terras entre França e Brasil no limite entre
a Guiana Francesa e o Brasil. Nesse momento estabelece-se o Rio Oiapoque
como fronteira norte do Brasil.



Tratado de Utrech (1715): Espanha reconhece posse portuguesa sobre a
Colônia de Sacramento. Este tratado ocorre após dez anos de ocupação de
Sacramento pelos castelhanos, entre 1704-14.



Tratado de Madri (1750): Por
meio dele a Coroa portuguesa
se assenhoreava do Norte,
Centro-Oeste e Sul do Brasil.
Este tratado feito sob a tutela
de Alexandre de Gusmão
utilizava o principio de Uti
Possidetis, Ita Possideatis (uma
espécie de usocapião para
terras internacionais – visto
que boa parte do oeste do
nossa atual país era da
Espanha, mas foi ocupado
pelos luso-brasileiros). No sul
deveria ocorrer a troca entre
os Sete Povos das Missões
(Espanha) e a Colônia de
Sacramento (Portugal).
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Tratado de El Pardo (1761): Anulou as cláusulas do Tratado de Madri
referentes ao sul do Brasil. Este tratado se fez necessário após a resistência de
jesuítas e índios guaranis, que se negaram a sair dos Sete Povos para cederem
a região aos portugueses e acabaram gerando a Guerra Guaranítica (1754-56).

EXTRA: A Guerra Guaranítica (1754-56)
A Guerra Guaranítica foi marcada violentos conflitos que envolvem os
índios guaranis e as tropas espanholas e portuguesas no sul do Brasil após a
assinatura do Tratado de Madri, em 1750. Os índios guaranis da região dos
Sete Povos das Missões recusaram-se a deixar suas terras no território do
Rio Grande do Sul e a se transferir para o outro lado do rio Uruguai,
conforme estava definido por uma das cláusulas do Tratado.
Com o apoio parcial dos jesuítas, no início de 1753 os índios guaranis
missioneiros começam a impedir os trabalhos de demarcação da fronteira e
anunciam a decisão de não sair da região dos Sete Povos. Em resposta, as
autoridades enviam tropas contra os nativos, e a guerra eclode em 1754. Os
castelhanos, vindos de Buenos Aires e Montevidéu, atacam pelo sul, e os
portugueses, enviados do Rio de Janeiro sob o comando do general Gomes
Freire, entram pelo rio Jacuí. Juntando depois as tropas na fronteira com o
Uruguai, os dois exércitos sobem e atacam frontalmente os batalhões
indígenas, dominando Sete Povos em maio de 1756. Chega ao fim a
resistência guarani.
Um dos principais líderes guaranis é o capitão Sepé Tiaraju. Ele justifica a
resistência ao tratado em nome de direito legítimo dos índios em
permanecer nas suas terras. Comanda milhares de nativos até ser
assassinado na Batalha de Caiboaté, em fevereiro de 1756.
Como consequência do conflito os jesuítas acabaram sendo expulsos do
Brasil pelo primeiro-ministro português, Marquês de Pombal, em 1759, que
acusava-os de tentar constituírem um “império teocrático” na América.
Além dos Sete Povos das Missões localizados no Rio Grande do Sul, haviam
outros povoados nos territórios do atual Uruguai, Argentina e Paraguai,
constituído aquilo que seria chamado depois de “Os Trinta Povos das
Missões”.
A Companhia de Jesus foi extinta pelo Papa poucos anos depois e mais tarde
restabelecida.
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Tratado de Santo Ildefonso
(1777): Os portugueses
entregaram a Colônia de
Sacramento à Espanha e
ficaram definitivamente com
a parte leste do RS, SC e PR.
Este
tratado
cedeu
Sacramento e os Sete Povos
para a Espanha e ocorreu
após
violenta
invasão
argentina ao sul do Brasil.
Observando no mapa ao
lado: Portugal perdia a
metade oeste do Rio Grande
do Sul.



Tratado de Badajós (1801): Consolidou a ocupação efetiva do Brasil na parte
atual do oeste sul-rio-grandense, delimitando a fronteira entre as possessões
portuguesas e espanholas nas margens do Rio Uruguai. Por este tratado os
Sete Povos ficavam em definitivo como região portuguesa e Sacramento seria
incorporado pela Espanha. [mapa abaixo]
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TESTES DE VESTIBULAR
1. (Enem 2009)

As terras brasileiras foram divididas por meio de tratados entre Portugal e
Espanha. De acordo com esses tratados, identificados no mapa, conclui-se que
a) Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, detinha o controle da foz do rio
Amazonas.
b) o Tratado de Tordesilhas utilizava os rios como limite físico da América
portuguesa.
c) o Tratado de Madri reconheceu a expansão portuguesa além da linha de
Tordesilhas.
d) Portugal, pelo Tratado de San Ildefonso, perdia territórios na América em
relação ao de Tordesilhas.
e) o Tratado de Madri criou a divisão administrativa da América Portuguesa em
Vice-Reinos Oriental e Ocidental.

2. (ENEM 2003) O mapa abaixo apresenta parte do contorno da América do Sul
destacando a bacia amazônica. Os pontos assinalados representam fortificações
militares instaladas no século XVIII pelos portugueses. A linha indica o Tratado de
Tordesilhas revogado pelo Tratado de Madri, apenas em 1750.
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Pode-se afirmar que a construção dos fortes pelos portugueses visava,
principalmente, dominar
a) militarmente a bacia hidrográfica do Amazonas.
b) economicamente as grandes rotas comerciais.
c) as fronteiras entre nações indígenas.
d) o escoamento da produção agrícola.
e) o potencial de pesca da região.

3. (Fgv) Entre os momentos definidores da penetração para além do limite do
Tratado de Tordesilhas e a consequente expansão territorial do Brasil, no século
XVII, estão o/os:
a) Tratados de Utrecht e de Madri;
b) Tratados de Santo IIdefonso e de Utrecht;
c) Tratado de Madri e o ciclo da caça ao índio;
d) ciclos de caça ao índio e de sertanismo por contrato;
e) Tratado de Madri e o ciclo de sertanismo por contrato.
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4. (Ufmg 2004) Observe este mapa:

Mapa das Cortes [Mapa do Rio de Janeiro].
Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro.

Esse mapa serviu de base aos representantes das Coroas portuguesa e espanhola
para o estabelecimento do Tratado de Madrid, assinado em 1750, que definiu os
novos limites na América entre as terras pertencentes a Portugal e à Espanha.
Considerando-se essa informação, é CORRETO afirmar que o Tratado de Madrid
a) substituiu o Tratado de Tordesilhas e conferiu às possessões lusas e

espanholas na América uma feição mais próxima do que tinha sido a efetiva
ocupação de terras pelas duas Coroas.
b) estabeleceu uma conformação do território brasileiro muito distante da sua
aparência atual, por ter respeitado espaços previamente ocupados pelos
espanhóis no Continente Americano.
c) manteve, com poucas alterações, o que já estava estabelecido pelos tratados
anteriormente negociados entre as monarquias de Portugal e da Espanha,
desde a Bula Intercoetera, editada em 1493.
d) levou Portugal a desistir da soberania sobre grande parte da Amazônia em
troca do controle da bacia do Prata, área estratégica para o domínio do
interior do Brasil após a descoberta de ouro.
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5. (Ufsm) "A Guerra Guaranítica foi a revolta dos missioneiros guaranis contra as
imposições do Tratado de Madri, que os obrigava a abandonar suas terras,
moradias, plantações e rebanhos. O acordo de 1750 favorecia as monarquias
ibéricas, defendendo seus interesses na região, mas prejudicava gravemente os
indígenas." (QUEVEDO, Júlio. A GUERRA GUARANÍTICA. São Paulo: Ática, 1996.
p.29.)
Com base no texto, é correto afirmar:
a) Os índios reagiram à dominação colonial, porque defendiam exclusivamente o

b)
c)

d)
e)

Império Teocrático organizado pela Igreja Católica, que se sobressaía na
América, através da Companhia de Jesus.
Os missioneiros guaranis estavam desaculturados do "ser" índio devido à
tirania jesuíta, portanto defendiam somente os interesses dos padres.
A guerra expressou a luta dos missioneiros guaranis que não queriam se
transformar numa espécie de "sem terra" do século XVIII, visto que suas terras
foram doadas aos soldados espanhóis.
A guerra representou um dos raros momentos de reação indígena, organizada
contra as imposições da Coroa e dos colonizadores luso-espanhóis.
Os missioneiros guaranis enfrentaram os exércitos luso-espanhóis, porque
estavam organizando uma confederação indígena antiespanhola.

Gabarito: 1.c / 2.a / 3.d / 4.a / 5.d
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