
SÉCULO XVI | Entre 1501 - 1600

ESTRUTURAÇÃO

- A partir de 1626, das REDUÇÕES, pelos ESPANHÓIS (destituídas com a ação dos bandeirantes paulistas);

- A partir de 1680, da COLÔNIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, pelos PORTUGUESES, às margens do Rio da Prata;

- A partir de 1682, das MISSÕES JESUÍTICAS, pelos ESPANHÓIS, em uma nova tentativa de domínio.

Continente americano habitado por povos indígenas de 

diferentes grupos

Região onde se organizou o RS era povoada por indígenas dos grupos 

JÊ, GUARANI E PAMPEANO

Início e consolidação do processo de exploração e conquista da América 

atendendo aos valores da  

política mercantilista vigente na Europa do século XVI.

O processo de conquista do

território se tornou efetivo, e

a região do atual RS passou

a integrar o projeto de

conquista da América.

Os PROCESSOS DE CONQUISTA ocorrem, especialmente, com a catequização do indígena e têm, 

como ponto-chave, as disputas territoriais entre Portugal e Espanha. 

As disputas pelo território americano entre portugueses e espanhóis perpassam o século XVIII, na busca de ampliar os domínios territoriais e 

manter os já conquistados. Uma série de tratados são assinados na busca de resolver estes entraves. 

- 1704: Início do domínio Castelhano na Colônia de Sacramento.

- 1715: TRATADO DE UTRECHT, devolve Sacramento aos Portugueses

- 1750: TRATADO DE MADRID entre Portugal e Espanha – Quase todo o território do RS se torna domínio de Portugal.

- 1752: Chegadas dos primeiros CASAIS AÇORIANOS

- 1754 / 1756: Guerra Guaranítica.

- 1761: TRATADO DE EL PARDO – anula o de Madrid

- 1768: Expulsão dos Jesuítas dos 7 Povos das Missões

- 1777: TRATADO DE SANTO ILDEFONSO – Sete Povos pertencem à Espanha, criação dos Campos Neutrais

- 1801: TRATADO DE BADAJÓS – Área missioneira se torna definitivamente portuguesa.

Importante: início do TROPEIRISMO (que permanece no século seguinte), integrando a região com o restante do país que estava em formação.

REVISÃO DE HISTÓRIA

por Tainá Valenzuela

- 1492: “Descobrimento da América”, liderado por Cristóvão Colombo (à serviço da Coroa da Espanha)

- 1494: Assinatura do Tratado de Tordesilhas, entre Portugal e Espanha

- 1500: “Descobrimento do Brasil”, liderado por Pedro Álvares Cabral (à serviço da Coroa de Portugal)

SÉCULO XV | Entre 1401 - 1500

MERCANTILISMO

- Balança Comercial Favorável

- Estímulo às manufaturas locais

- Colonialismo

- Metalismo

EUROPA DO SÉCULO XVI

- Transição Feudalismo -> Mercantilismo

- Grandes Navegações

- Renascimento

- Soberania da Igreja Católica impactada pela Reforma Protestante

SÉCULO XVII | Entre 1601 - 1700

SÉCULO XVIII | Entre 1701 - 1800
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O século XIX inicia com a área do atual RS praticamente consolidado como posse portuguesa. 

A partir de então, surgem novos processos políticos, a ascensão de novos grupos sociais, 

e os entraves passam a ser mais relacionados às disputas internas de poder.

1808 – Chegada da Família Real Portuguesa

(foge das invasões de Napoleão Bonaparte)

Desemboca o processo de independência, 

concluído em 1822.

Entre elas, o 

MOVIMENTO FARROUPILHA

Tentativa  de anexar o Uruguai ao Brasil (GUERRA DA CISPLATINA). 

Vitória e independência do Uruguai.

Disputa de poder 

LOCAL x CENTRAL

O RS chega a se tornar uma nação 

independente por 9 anos

(PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 

RIOGRANDENSE EM 1836),

mas foi derrotado pelo Império 

brasileiro e voltou à integrar o Brasil 

em 1845.
Com a PROCLAMAÇÃO 

DA REPÚBLICA NO BRASIL em 

1889, as divergências passam pela 

disputa do poder interno no Rio 

Grande do Sul

Todo este contexto deve ser compreendido junto às 

características da Monarquia no Brasil, especialmente no 

2º Reinado (1840 – 1889), como o próprio PROCESSO 

IMIGRRANTE, a EXPANSÃO CAFEICULTORA, a 

ESCRAVIDÃO e a GUERRA DO PARAGUAI (1864 – 1870).

O RS entra o século XX sendo um Estado a integrar o Brasil que, por sua vez, é uma República desde 1889 e precisa sobreviver sem a mão 

de obra escrava, que deixou de ser legalizada em 1888, com a assinatura da Lei Áurea.

A história do RS se transforma com o contexto mundial que engloba duas guerras mundiais, o processo de desenvolvimento das 

tecnologias com as revoluções industriais e a globalização.

SÉCULO XIX | Entre 1801 - 1900

Gera revoltas regionalizadas 

contra a dominação central

Impulso ao processo imigrante

(chegada dos alemães no RS em 1824)

O processo imigrante foi retomado na 

década de 1870

(chegada dos italianos no RS em 1875)

Culmina com a

REVOLUÇÃO FEDERALISTA em 1893:

Disputa do poder interno.

PICA PAU x MARAGATO

SÉCULO XX | Entre 1901 - 2000

- 1914/1918: 1ª Guerra Mundial

- 1922: Ascensão do Fascismo na Itália, liderado por Benito Mussolini

- 1929: Quebra da Bolsa de Nova York

- 1930: Revolução de 30 no Brasil; Getúlio Vargas assume o poder

- 1933: Ascensão do Nazismo na Alemanha, liderado por Adolf Hitler

- 1937: Decretação do Estado Novo no Brasil

- 1939/1945: 2ª Guerra Mundial

- 1945/1991: Guerra Fria (EUA – Capitalismo x URSS – Socialismo)
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Mesmo com a retomada do poder por Jango, o Exército consegue articular um golpe de Estado, 

dando início à Ditadura Militar no Brasil, que durou de 1964 até 1985

Com o fim da Ditadura Militar e o Movimento das Diretas Já,

acontecem eleições para presidente, vencendo TANCREDO NEVES,

representante da oposição. Tancredo morre antes de iniciar seu

mandato, assumindo seu vice, José Sarney (85-59).

PRESIDENTES DURANTE A DITADURA NO BRASIL

CASTELO BRANCO - 1964/1967

- Bipartidarismo; supressão das liberdades; fim das eleições.

COSTA E SILVA (gaúcho) - 1967/1969

- Criador do AI 5

EMÍLIO MÉDICI (gaúcho) - 1969 / 1974

- Anos de Chumbo

ERNESTO GEISEL (gaúcho) - 1974/1979

- Início da abertura política; fim do AI5, aumento da inflação.

JOÃO FIGUEIREDO - 1979 / 1985

- Transição para democracia; pluripartidarismo;  crise econômica e 

social.

Uma história a ser escrita, somando heranças e desafios sendo, o maior deles, a luta pela 

LIBERDADE, pela IGUALDADE e pela HUMANIDADE. 

•As diferenças da Rev. 

Federalistas ainda 

acessas desembocam 

em um novo 

processo bélico, 

alimentado pelo 

domínio do PRR na 

política estadual.

REVOLUÇÃO DE 1923

•A insatisfação política 

atinge até mesmo 

setores mais 

tradicionais, como o 

Exército

COLUNA PRESTES  

Entre 1922 e 1927

• A política em ebulição 

sofria com fraudes 

eleitorais, levando à um 

novo processo, de 

deposição de Washington 

Luís e a tomada do poder 

por Getúlio Vargas.

REVOLUÇÃO DE 1930

•Instabilidade política e 

divergências entre 

Governo e Exército 

culminam com renúncia 

de Jânio Quadros

MOVIMENTO DA 

LEGALIDADE, 1961 

(Brizola)

PRESIDENTES DO BRASIL

PÓS-REDEMOCRATIZAÇÃO:

SÉCULO XXI | Início em 2001
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