
AMÉRICA LATINA NO SÉCULO XX 
HISTÓRIA 01 – AULA 52 – PROF.  THIAGO 



NO MÉXICO O PORFIRIATO 

 1877-1880/ 1884-1911 - Ditadura de Porfírio Diaz; 

 Apoio da Igreja, Exército e Latifundiários 

 Capitalismo mexicano: 

 entrada de capitais e empresas estrangeiras 

 

 Eliminou o ejido (terras comunitárias de origem indígena ):  

 concentração fundiária e a formação de grande contingente de 

camponeses explorados. 

 Capital estrangeiro: 

  Controle da exploração mineral, petrolífera, as estradas de ferro, 

bancos, produção e distribuição de energia elétrica, grande parte das 

indústrias e do grande comércio. 

 

 



REVOLUÇÃO MEXICANA 

 Fase moderada/conservadora 

 Derrubada de Porfírio Diaz (apoio popular e classe média) 

 Ascensão de Francisco Madero em junho 1911.  

 liderava a pequena burguesia urbana, nacionalista, que organizou o movimento "Anti Reeleicionista" 

Perseguido, foi forçado a exilar-se e tornou-se o símbolo da luta contra a ditadura para as camadas 

urbanas, inclusive o proletariado. 

 



O MOVIMENTO CAMPONÊS – ZAPATA E PANCHO VILLA 

 No Sul, liderados por Emiliano Zapata, invadiam e 
incendiavam fazendas e refinarias de açúcar, e ao mesmo 
tempo organizavam um exército popular.  

 

 No norte, o movimento camponês foi liderado por Pancho 
Villa, também defendendo a reforma agrária. 
 

 Os exércitos camponeses ao longo de 1910 e 1911 
ampliaram sua atuação, combateram o exército federal 
e os grandes proprietários, conquistando vilas e cidades 
em sua marcha em direção à capital. 

 



IDEIAS DA REVOLUÇÃO POPULAR 

 Plano de Ayala (1911, Zapata): 

 derrubada do governo de Madero  

 reforma agrária sob controle das comunidades camponesas.  

 reorganização do ejido, 

 expropriação de um terço dos latifundiários mediante indenização  

 nacionalização dos bens dos inimigos da revolução. 

 

  A existência de um exército popular organizado e armado era visto como uma ameaça pelo 

novo governo, pela velha elite e pelos EUA. O avanço popular era contínuo, pois apesar das 

mudanças no governo, as estruturas sócio econômicas permaneciam sem alterações. 

 



DA DITADURA DO GENERAL HUERTA  AO GOVERNO LIBERAL  

DE CARRANZA 

 Deposição e assassinato de Madero em 1913 – Ascensão ao poder do General Victoriano 

Huerta 

 Apoiado pelos porfiristas – aumento das lutas camponesas e crescimento nas cidades do movimento 

constitucionalista, que levou ao poder Venustiano Carranza em 1914. 

 

 Venustiano Carranza – adotou uma série de medidas para consolidar as estruturas políticas:  

 promoveu intenso combate às forças populares tanto no sul como no norte do país,  

 adotou medidas nacionalistas que levariam a nacionalização do petróleo ao mesmo tempo 

em que fez concessões às grandes empresas norte americanas. 

 Organizou uma Assembleia Constituinte (excluindo a participação camponesa). 

 



CONSTITUIÇÃO DE 1917 

 Caráter progressista, somente foi possível pela grande pressão popular e pelo 

envolvimento do México e das grandes potências na Primeira Guerra Mundial. 

 garantia os direitos individuais; 

 o direito à propriedade; 

   leis trabalhistas; 

 reconhecia o ejido e regulava a propriedade do Estado sobre as terras , águas e 

riquezas do subsolo; 

 Serviu para desmobilizar os camponeses, fato que contribuiu para o assassinato do 
líder agrarista Zapata (1919) 

 

 



POPULISMO NO MÉXICO – LAZARO CÁRDENAS 

 Governou entre 1934 e 1940 

 Expulsou padres e confiscou bens da Igreja 

 Nacionalizou petrolíferas estrangeiras, criando a Pemex 

 Foi o responsável pela viabilização do capitalismo no México. 

 



MÉXICO REBELDE 

 Manutenção da luta camponesa pelo exército Zapatista de Libertação Nacional 

 1994 tomam algumas regiões do país e exigem mudanças no México (Fim do Nafta) 

 

 Em 2000 após 71, o Partido Revolucionário Institucional perdeu o poder para Vicente Fox 

(Partido da Ação Nacional) 

 

 Atualmente Peña Neto do PRI (Partido Revolucionário Institucional) preside o México 

 



GOLPE MILITAR NO CHILE 

 No Chile, após várias crises, sobe ao poder Salvador Allende, da Unidade Popular 

 Tomou medidas populares 

 Estatizações, Reforma Agrária, Aumento de salário aos mais pobres 

 Forte reação conservadora 

 Com o apoio da CIA, o ocorre o Golpe de Estado, no qual morre Allende. 

 Sobe ao poder Augusto Pinochet 

 Violenta repressão e fim das conquistas populares 

 

 Fim da Ditadura com a eleição de Patrício Aylwin em 1990. 

 



POLÍTICA NA ARGENTINA - PERONISMO 

 Membro das forças armadas, ganhou prestígio popular quando foi 

Secretário do Trabalho. 

 

 Ao eleger-se, pelo Partido Laborista, em 1946, levou a frente um 

processo de nacionalização de empresas. 

 

 De modo comparável ao Brasil, deu origem a um sistema sindical 

Pelego, com a Confederação Geral do Trabalho (CGT) 

 



GOLPE MILITAR NA ARGENTINA 

 A crise peronista: 

 Perdeu apoio dos conservadores 

 A Igreja deixa de apoiar o peronismo 

 Questões sobre aborto e ensino religioso foram decisivas 

 Setores militares somam-se a isso e dão um golpe em 1955 

 General Juan Carlos Onganía (queda de Peron em 1955) 

 Retorno em 1973, morto no ano seguinte foi substituído por Isabelita que sofreu um 
novo golpe militar 

 



DITADURA ARGENTINA – GENERAL VIDELA  

 Talvez a mais cruel da América Latina 

 General Videla (1976 - 1981) 

 Vôos da Morte 

 Pessoas lançadas de avião, ao mar 

 As mães da Praça de Maio 

 Até hoje em busca de notícias sobre seus filhos desaparecidos 

 



GUERRA DAS MALVINAS 

 Disputa entre Inglaterra e Argentina 

 

 Exploração de Petróleo 

 Migrações Inglesas 

 Tentativa de negociação interrompida pela invasão argentina às Ilhas sob controle britânico 

 

 Tentativa do regime militar Argentino se manter no poder. 

 Guerra Suja dos Generais Videla, Viola e Galtieri 

 1983 eleição de Raúl Alfonsin  

 



VENEZUELA DE HUGO CHÁVEZ 

 Aplicação do modelo Neoliberal no início dos anos 90 

 Presidente Péres Rodrigues  

 Consenso de Washington – Crise Social  

 1992 tentativa de golpe liderada por Chávez 

 1998 vitória de Chávez  

 Assembleia Nacional Constituinte  

 Nasce a República Bolivariana da Venezuela 

 País dividido 

 



VENEZUELA DE CHÁVEZ 

 2001 – Golpe por 48 horas (11 de Abril) 

 Referendo em 2002 manteve poder do presidente (58%) 

 Chávez fortalecido 

 Inspira a onda Esquerdista na América Latina 

 2007 Terceiro mandato (60% dos votos) 

 Socialismo do Século XXI 

 

 Nicolas Maduro governa desde a morte de Hugo Chaves em março de 2013 

 



CHAVISMO NA AMÉRICA LATINA 

 Formação da ALBA (Aliança Bolivariana para os povos da nossa América) 

 Apoio de Cuba, Bolívia, Equador e Nicarágua.  

 Na Bolívia Governo Evo Morales desde 2006 (Indígena, estatizou as companhias de extração 

de gás e petróleo) 

 No Equador Rafael Correa (Fez a auditoria da dívida pública do país) 

 Ollanta Humala eleito presidente do Perú em 2011 promoveu a programas sociais e 

distribuição de renda aos mais pobres 

 No Paraguai o moderado Fernando Lugo sofreu um rápido processo de impeachment ao 

tentar realizar uma reforma agrária que prejudicava latifundiários no país.  

 



NO URUGUAI ENTRE 2010 E 2015 PEPE MUJICA 

 Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=FpfsXQKG8vY 


