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INTRODUÇÃO:
O projeto aqui apresentado propõe-se a

explorar a formação econômica e política da

República Oriental do Uruguai, desde o início do

povoamento espanhol na região no final do século

XVI até o período de reformas sociais no início do

século XX. Para a realização desta apresentação,

-Foco metropolitano espanhol em regiões 

abundantes metais preciosos
século XX. Para a realização desta apresentação,

foi dado destaque para o período 1810-1820, no

qual a identidade “oriental” nacional do povo

uruguaio se concretizou através da liderança de

José Artigas.

Este estudo sobre a história uruguaia compõe

o estudo “Desenvolvimento econômico do Uruguai:

evolução histórica e impactos recentes do IDE

-Sobreposição de diversos tratados 

territoriais e conflitos de fronteira

-Fundação de Montevidéu (1726)

-Região da “Banda Oriental” 

caracterizada pelo 

insegurança, riqueza pecuária e 
evolução histórica e impactos recentes do IDE

chinês” executado pelo Núcleo de Estudo e

Pesquisas dos Países da América do Sul (NEPPAS) da

Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS.

OBJETIVOS:
O projeto visa formular uma monografia

completa que possibilite a diversos leitores

insegurança, riqueza pecuária e 

-Onda de movimentos revolucionários na 

-Fundação das “Províncias Unidas do Rio 

da Prata”, lideradas pelas forças completa que possibilite a diversos leitores

compreender a trajetória histórica e econômica do

vizinho brasileiro e rio-grandense, a República

Oriental do Uruguai. Assim, será possível

construir as bases para um estudo aprofundado do

NEPPAS sobre a economia uruguaia contemporânea e

os impactos do IDE chinês no país.

da Prata”, lideradas pelas forças 

políticas de Buenos Aires, que se 

rebelam perante o Império Espanhol

-Tropas leais à Coroa Espanhola 

-Realização de um armistício

METODOLOGIA:
Reunir e explorar uma bibliografia robusta

que englobe os diversos eventos e as dinâmicas da

evolução histórica da Uruguai. Através desta

bibliografia, realizar discussões, formular

resenhas/fichamentos e estruturar uma monografia

sobre o tema.

os impactos do IDE chinês no país. -Realização de um armistício

-Ocupação portuguesa sobre o território 

-“Êxodo Oriental”

-“Assembleia Geral do Ano XIII” e início 

da divisão entre 
sobre o tema.

da divisão entre 

-Candidatos federalistas da Banda 

Oriental, orientados por 

impedidos de participar da Assembleia 

-Derrota definitiva das forças 

MAPA DA “LIGA DE LOS PUEBLOS LIBRES”

-Derrota definitiva das forças 

unitaristas das “Províncias Unidas do 

Rio da Prata” perante 

-A Liga, neste ano, incorpora as 

províncias de 

Córdoba, Banda Oriental, Entre 

Corrientes

-José Artigas é, após anos de improvável 

resistência, derrotado na “Batalha de 

-Anexação da Banda Oriental ao Império 

Português sob o nome de Português sob o nome de 

-Criação da 

Uruguai, incentivada pelo Império 
Britânico (interesses comerciais)

-Início do período presidencial de José 

Battle, marcado por diversos avanços dos 

direitos trabalhistas e da estrutura 

estatal de bem
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LINHA DO TEMPOLINHA DO TEMPO

1494 – 1611

Foco metropolitano espanhol em regiões 

abundantes metais preciosos 1611-1637

-Povoamento da Banda Oriental, primeiro 
1640 - 1778

-Povoamento da Banda Oriental, primeiro 

pecuário, depois humano
1640 - 1778

Sobreposição de diversos tratados 

territoriais e conflitos de fronteira

Fundação de Montevidéu (1726)

Região da “Banda Oriental” 

caracterizada pelo contrabando, 
insegurança, riqueza pecuária e 

1778-1782
insegurança, riqueza pecuária e 

comércio ultramarino
1778-1782

-Instauração de reformas comerciais de 

cunho liberal determinadas pela Espanha1810

Onda de movimentos revolucionários na 

América Latina

Fundação das “Províncias Unidas do Rio 

da Prata”, lideradas pelas forças da Prata”, lideradas pelas forças 

políticas de Buenos Aires, que se 

rebelam perante o Império Espanhol

Tropas leais à Coroa Espanhola 

controlam Montevidéu 

Maio de 1811

-“Províncias Unidas do Rio da Prata” 

estabelecem um cerco à Montevidéu

-José Artigas, líder militar da “Banda 
Oriental”, organiza um levante rural com 

o povo “oriental”
Outubro de 1811

Realização de um armistícioRealização de um armistício

Ocupação portuguesa sobre o território 

da campanha “oriental”

“Êxodo Oriental”, liderado por Artigas

1812

-Desocupação portuguesa e retomada tanto 

do cerco 

-Retorno do “povo oriental” ao seu 

território
1813

“Assembleia Geral do Ano XIII” e início 

da divisão entre federalismo e da divisão entre federalismo e 
unitarismo

Candidatos federalistas da Banda 

Oriental, orientados por Artigas, são 

impedidos de participar da Assembleia 

1814

-Artigas abandona o cerco à Montevidéu e 

avança para dominar, além da Banda 

Oriental, outras províncias da região do 

Rio da Prata

-Criação da federalista “Liga de los
Pueblos Libres” (MAPA) e designação de 

1815

Derrota definitiva das forças Pueblos Libres” (MAPA) e designação de 
Artigas como “Protetor dos Povos Livres” 

Derrota definitiva das forças 

unitaristas das “Províncias Unidas do 

Rio da Prata” perante Artigas

A Liga, neste ano, incorpora as 

províncias de Missiones, Santa Fé, 

Córdoba, Banda Oriental, Entre Ríos e 

Corrientes na sua federação

1816

-Início da “Guerra contra Artigas”, 
confronto entre o forte Império confronto entre o forte Império 

Português e a recente “Liga de los

Pueblos Libres”
22 de Janeiro de 1820

é, após anos de improvável 

resistência, derrotado na “Batalha de 

Taquarembó”

Anexação da Banda Oriental ao Império 

Português sob o nome de “Província 
1825

-“Los Treinta y Tres Orientales” 
Português sob o nome de “Província 

Cisplatina”
-“Los Treinta y Tres Orientales” 
(Declaração de Independência da Banda 

Oriental perante o Império Português) 1828

Criação da República Oriental do 
, incentivada pelo Império 

Britânico (interesses comerciais)
1835-1851

-Período de duração da “Guerra Grande”, 

conflito civil entre o Partido Colorado conflito civil entre o Partido Colorado 

(unitarista, aliado à forças inglesas e 

francesas) e o Partido Blanco (aliado ao 

federalismo de Buenos Aires)

-Vitória do Partido Colorado

1903

Início do período presidencial de José 

, marcado por diversos avanços dos 

direitos trabalhistas e da estrutura 

estatal de bem-estar social no Uruguai


