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“Guerra sou eu, História é a 

Matéria”



“A REVOLUÇÃO 

MEXICANA”

Uma luta camponesa



Revolução mexicana

• Independência sem profundas mudanças.

• Economia agrária 

• Exclusões sociais 

• Grande número de analfabetos

• Forte influência dos EUA – Guerra e perdas 

territoriais.

• Elite dominante



Revolução mexicana

• Ditadura de Porfírio Dias – “Porfiriato” 

(1876 – 1911)

• Privilégios da elite latifundiária

• Movimento popular - sem sustentação 

ideológica.

• Início do século XX – mobilização por 

acesso à terra



Revolução mexicana

• Centros urbanos – organização de 

sindicatos, greves e críticas da imprensa a 

Porfírio

• Renúncia de Porfírio em 1911

• Eleição de Francisco Madero – promessas 

de reformas sociais





Revolução mexicana

• Emiliano Zapata: “terra e 

liberdade”- trabalhadores rurais 

do sul (oposição de Trotsky)

• Pancho Villa: camponês pobre 

da parte meridional



Revolução mexicana

• 1917- Nova Constituição 

• 1919 – morte de Zapata

• 1923 – Morte de Pancho Villa



LÁZARO CÁRDENAS (1934-1940) 

POPULISMO MEXICANO

• Modernização da 

economia e da sociedade 

mexicana - Plano Sexenal

• Reforma Agrária: terras 

aos camponeses 

mexicanos. 

• Ejidos – terras 

distribuídas e 

trabalhadas de forma 

comunal



POPULISMO MEXICANO

• Distribuição de armas aos camponeses para 

que estes pudessem se defender das forças 

conservadoras

• Criação de sindicatos e permissão para 

greves - corporativismo

• Direitos trabalhistas

• Nacionalização do subsolo e do petróleo –

PAMEX

• Incentivos à educação



ARGENTINA - POPULISMO



ARGENTINA - POPULISMO



ARGENTINA - POPULISMO

• Juan Domingo Perón (1946-1951)

• Movimento Nacional Justicialista – “Partido 

Justicialista”

• Entre 1943 a 1946: vice-presidente e ministro da

Previdência e do Trabalho

• Êxodo rural e a industrialização ascendente - massa

urbana de trabalhadores.

• Discurso a favor dos “descamisados” e nacionalista

e desenvolvimentista



Perón (1946 – 51)

• EVITA: GRANDE APELO POPULAR

• “PERONISMO” – maior expressão do 

populismo argentino

• Apoio da Igreja e dos descamisados

• Industrialização: substituição de 

importações 

• Nacionalismo x autoritarismo



Perón (1951 – 55)

• Perda de popularidade

• Morte de Evita

• Atritos com a igreja

• Nacionalismo x Guerra Fria

• Forte oposição: “República 
Sindicalista”

• Golpe Militar (1955) e exílio até 1975



DITADURA MILITAR (1966-

1973)

• GUERRA FRIA

• DISCURSO ANTI-

COMUNISTA

• PERDA DE LIBERDADES 

DEMOCRÁTICAS 

• “OPERAÇÃO CONDOR”



DITADURA MILITAR (1976 -

1983)

• Golpe contra Maria Estela Martinz –

ISABELITA PERÓN

• “Processo de Reorganização Nacional”:

• Junta Militar Forças Armadas (Exército, 

Marinha e Aeronáutica) :o generais Roberto 

Eduardo Viola (1981-1981), Leopoldo 

Galtieri (1981-1982) e Reynaldo Bignone 

(1982-1983).



DITADURA MILITAR (1976 - 1983)

• Violentas repressões

• Terrorismo de Estado

• Desaparecidos – “MÃES DA PRAÇA DE MAIO” 

(1976)

• Forte oposições

• GUERRA DAS MALVINAS (1982) –

Redemocratização

• Eleição de Raúl Alfonsín (1983)



EXERCÍCIOSQUESTÃO 01

A Revolução é uma súbita imersão do México em seu próprio ser (...) é uma busca de nós  

mesmos e um regresso à mãe. Nela, o México se atreve a ser.
(OCTAVIO PAZ, escritor mexicano. Citado por Grandes Fatos do Século XX. Rio de Janeiro,

Rio Gráfica, 1984.)

A Revolução Mexicana, iniciada em 1911, trouxe à tona a organização e a luta de populações  

camponesas de origem indígena que até hoje utilizam esse movimento como símbolo.

A eclosão da Revolução Mexicana pode ser explicada pelos seguintes motivos:

a)a influência do ideário positivista e a atuação dos "científicos" nos movimentos camponeses

b)a luta do campesinato pela propriedade da terra e as reivindicações de setores burgueses por 

um  maior espaço na política

c)a necessidade de uma modernização capitalista e o desejo da burguesia pela ampliação da

influência do capital francês no país

d)a união dos liberais e dos comunistas mexicanos contra o porfiriato e o interesse dos grandes  

proprietários na aliança com o capital inglês

e)pelo seu processo de independência no século XIX, onde o México se endividou e a revolução  

era uma possibilidade para alterar tal situação de dependência



QUESTÃO 02

A revolução iniciada em 1910 foi um grande movimento popular, anti-latifundiário e anti-
imperialista, que foi responsável por importantes transformações no México. Do ponto de  vista 

institucional, oficial, considera-se a revolução como o movimento que derrubou a  ditadura e 
possibilitou a ascensão de Francisco Madero em junho de 1911. No entanto, o  movimento 

revolucionário possuía outra dimensão: os camponeses do sul, liderados por  Emiliano Zapata, e 
os do norte, liderados por Pancho Villa, defendendo a reforma agrária.  Fonte: A Revolução 

Mexicana. 2000. Disponível em: . Acesso em 7 demarço de 2010

(adaptado)

A leitura do texto acima nos permite concluir que
a)a Revolução Mexicana, apesar de promover a derrubada da ditadura de Madero, apresentou  

um caráter essencialmente burguês, sem a participação das camadas populares.

b)Pancho Villa e Emiliano Zapata, líderes do movimento camponês da Revolução Mexicana, 

foram  os principais responsáveis pela derrubada da ditadura de Madero em 1911.

c)a ditadura implementada após a Revolução Mexicana de 1910 foi responsável pela efetivação

do projeto de reforma agrária defendido por Emiliano Zapata e Pancho Villa.
d)a Revolução Mexicana de 1910, apesar da aparência anti-imperialista, teve total apoio do  
governo dos Estados Unidos, beneficiado pela ascensão do líder popular Francisco Madero.

e)o movimento popular que derrubou a ditadura no México teve como uma de suas 

manifestações  as pressões dos camponeses para a realização de uma reforma agrária.



QUESTÃO 03

Em Chiapas, no México, em 1994, ocorre uma rebelião conduzida pela Frente Zapatista de Libertação Nacional
que reivindica mudanças na distribuição da terra e benefícios sociais para as populações do campo e indígena.
Quanto à utilização do termo "zapatistas", assinale o correto.

a)Uma clara homenagem ao atual presidente espanhol José Luiz Rodríguez Zapatero, que à época da rebelião,
era militante do Partido dos Trabalhadores Socialistas espanhol (PSOE) e porta-voz internacional das minorias
mexicanas.
b)Referência a Zapata, território localizado no pequeno estado mexicano Morelos, cuja população de
índios e camponeses, há séculos, resiste as violentas expropriações dos fazendeiros sobre suas comunidades.

c)Uma aproximação à imagem de Emiliano Zapata, um líder da revolução Mexicana que no início do século

XX, parecia ser a única esperança para os camponeses do sul do país.

d)Uma homenagem aos irmãos Emiliano e Eufêmio Zapata, pequenos proprietários de terras, no estado

de Morelos, que injustamente tiveram suas terras expropriadas por grandes fazendeiros e foram brutalmente

assassinados.



QUESTÃO 04

O peronismo na Argentina (1946-1955) caracterizou-se por uma 
política  populista com forte inspiração nas doutrinas fascistas do 
pós-guerra. Essa  relação é percebida no:

a)ingresso de imigrantes europeus que ampliavam a mão de obra  
especializada na construção de ferrovias e na industrialização.

b)refúgio aos nazistas e aos seus colaboradores europeus, causando  

tensões com o governo dos EUA.

c)surgimento do Grupo de Oficiais Unidos no interior do exército, que
atuava em nome da ordem e dos valores cristãos.
d)apoio à União democrática, frente eleitoral que aglutinava
conservadores, radicais, democratas progressistas, socialistas e  
comunistas.
e)caráter autoritário do governo, com forte organização das massas 
e  constantes acusações de corrupção e de tortura dos opositores.



QUESTÃO 05

Na Argentina contemporânea, é possível perceber a permanência e a força do peronismo na

eleição de diversos e sucessivos governantes que se dizem seus herdeiros. Nas alternativas

abaixo, julgue os itens:

III

.

I. Antes de sua eleição em 1946, Juan Domingo Perón ocupou o cargo de secretário do

Trabalho e Previdência Social, no governo instaurado em 1943 pelos militares do GOU, no

exercício do qual iniciou uma política trabalhista que, em pouco tempo, o transformou em

importante líder dos trabalhadores.

II. Em 1955, Perón concorre à reeleição e perde para o candidato da União Democrática,

deixando o poder depois de dez anos, apesar do apoio das Forças Armadas, da Igreja e dos

trabalhadores.

Muitas medidas de caráter nacionalista foram levadas avante pelo governo peronista, desde a

nacionalização das estradas de ferro e de outras empresas de transporte, de empresas

elétricas, dos serviços telefônicos, até a criação de uma frota aérea do Estado (Aerolíneas

Argentinas) e da empresa Gás do Estado.

IV. O peronismo caracterizou-se pela introdução de uma política de massas que resultou na

configuração de um Estado intervencionista, tendo à frente um líder carismático que

conduziu uma política baseada na ideia de “Justicialismo”.



QUESTÃO 06

A Argentina, com o acúmulo de divisas ocorrido durante a II Guerra Mundial, quando sua produção

agrícola oferece alimentos necessários para uma combalida Europa, deixa de ser devedora no mercado

mundial e adquire o status de credora. É neste clima geral de otimismo nacional que surge a fi gura de

Perón e tem origem o peronismo ou justicialismo, que irá marcar permanentemente a história política dos

argentinos. Em linhas gerais, pode-se caracterizar o Peronismo, quando do seu nascimento, da seguinte

forma:

a)Tratava-se de uma política fortemente inspirada na social-democracia, buscando uma via democrática

para a realização de metas do socialismo real, porém sem os riscos de ataques à democracia e às

liberdades.

b)Claramente inspirado no leninismo, o justicialismo argentino representou uma vertente latino-

americana para o socialismo, sendo o precursor de inflexões continentais à esquerda, como a Revolução

Cubana e o Bolivarianismo.

c)O peronismo representou uma ruptura com o caudilhismo latino-americano, buscou operar estritamente

dentro de princípios democráticos e constitucionais, com organizações sindicais flexíveis e sem o controle

do Estado.

d)O Peronismo (ou Justicialismo) buscou inspiração nas doutrinas da Igreja e fascistas, fundamentou-se

em uma política populista e nacionalista, buscando sustentação social em três pilares: o operariado, os

militares e a Igreja.

e)O Justicialismo peronista buscou romper com a tradição latino-americana dos frequentes golpes

militares e, se afastando do Exército, buscou apoio nos sindicatos livres e no Poder Judiciário.



GABARITO

1. B

2. E

3. C

4. E

5. C, E, C,C

6. D


