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Militarismo, Ditaduras e Redemocratização na América Latina 
 

Resumo 

 

Caudilhismo 

Após o processo de independência da América espanhola, uma série de indivíduos e pequenos grupos 

passaram a dominar a economia e a política de determinadas regiões através de um poder militar. Esses 

indivíduos, conhecidos como caudilhos, eram herdeiros dos criollos das colônias espanholas e exerciam um 

poder regional dentro de suas fazendas, mantendo milícias próprias formadas por índios, negros e mestiços 

que inclusive lutaram nas guerras de independência e nas guerras civis que sucederam as emancipações. 

Uma das grandes representações do caudilhismo foi o próprio Simón Bolivar. O libertador era de uma rica 

família de fazendeiros e donos de escravizados na Venezuela, foi militar espanhol, teve uma formação 

intelectual na Europa e, apesar de ser de uma classe social distinta, ganhou um grande apoio popular por 

seu carisma e medidas populares. 

Outra característica fundamental do caudilhismo, além do poder econômico e militar, foi a marginalização 

política das camadas populares, ou seja, os mais pobres continuaram observando as decisões políticas sem 

participações diretas. 

 

A Revolução Mexicana 

A Revolução Mexicana foi o primeiro grande movimento social ocorrido no século XX. Diversas camadas da 

sociedade, como a burguesia e os camponeses, estavam insatisfeitas com a ditadura de Porfírio Diaz, que já 

vigorava há mais de 30 anos. Nesse sentido, as principais características da Revolução Mexicana foram o 

caráter anti-latifundiário e anti-imperialista. 

Alguns anos após sua independência, o México viveu em uma ditadura do caudilho Porfírio Diaz, que 

governou por quase 35 anos. Durante o governo de Porfírio Diaz, o porfiriato, houve uma expressiva 

modernização da sociedade mexicana. Nesse período, o México se tornou o país com uma das maiores taxas 

de crescimento, suas exportações aumentaram em aproximadamente seis vezes. No entanto, esse 

crescimento econômico ocorreu de forma desigual, e, consequentemente, ampliou-se também a 

desigualdade social. Além disso, no âmbito político, aumentavam as insatisfações com o regime 

antidemocrático de Porfírio Diaz, que se reelegeu sete vezes com fraude eleitoral. Nesse contexto eclodiu a 

Revolução Mexicana. 

Percebe-se, dessa forma, que problemas políticos – a ditadura de Porfírio Diaz – e sócio-econômicos – a 

desigualdade social – fizeram com que a população mexicana se levantasse contra o porfiriato, iniciando a 

Revolução Mexicana. 

Considera-se que o início da Revolução Mexicana se deu com a derrubada de Porfírio Diaz e a ascensão de 

Francisco Madero ao poder, que pertencia a uma das famílias mais ricas do México nesse período. Madero 

era contrário à ditadura de Porfírio Diaz e defendia uma ideologia democrática-liberal. Por esse motivo, 

acabou ingressando no Partido Democrático que, dentre outros, defendia o fim da reeleição. 

Pela primeira vez em trinta anos, Diaz enfrentou uma oposição autêntica. Madero tentou se eleger 

democraticamente, lançando-se às eleições presidenciais. No entanto, não foi nada fácil acabar com o 

porfiriato: temendo a derrota, o ditador prendeu Madero e mais uma vez se reelegeu. 
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Madero fugiu da prisão e proclamou seu Plano de San Luís. Os camponeses, liderados por Pancho Villa e 

Emiliano Zapata, pegaram em armas e ajudaram a derrubar Diaz para colocar Madero no poder. Entretanto, 

quando Francisco Madero assumiu o poder, ignorou a principal reivindicação camponesa, a reforma agrária, 

o que acabou gerando indignação entre os trabalhadores rurais. 

 

O peronismo argentino 

Juan Domingos Perón foi eleito presidente em 1946 e posteriormente reeleito em 1951. Implantou um 

programa social apoiado pelo Partido Justicialista. Foi um presidente populista de caráter nacionalista e 

também paternalista. Aproveitando que a Argentina vivia um cenário econômico favorável, Juan Domingos 

Perón contou com o apoio operário para aplicar suas teorias. Junto de sua esposa Evita Perón, enquanto 

esteve à frente do governo, intensificou o controle do Estado sobre a economia, nacionalizando vários 

setores (indústria, transporte, energia). 

A inflação crescente na década de 1950, causada principalmente pelo custeamento das nacionalizações 

implementadas por Perón, não permitiram o presidente intensificar a política distributiva sem afetar os lucros 

das classes mais altas. Para conter o avanço da crise, Perón adotou medidas de austeridade econômica 

como, por exemplo, o racionamento do consumo energético, congelamento de salários e a elevação dos juros 

bancários. Essas medidas corroeram a base do “Peronismo”, que pode ser comparado ao “Varguismo” no 

Brasil. 

Em 1951 um General sublevou-se contra o governo de Juan Domingo Perón, mas não teve sucesso, ao não 

encontrar adesões importantes dentro do aparelho militar. Peron ganhou em 1951 as eleições, porém, a 

conspiração contra o seu governo continuou. Eduardo Lonardi, que estava preso, nominou o general Pedro 

Eugenio Aramburu como o chefe do movimento. Perón contava com o apoio de grupos nacionalistas e 

católicos, tanto no exército quanto na sociedade civil, somados à classe trabalhadora e à CGT.  

Aramburu pensava que ainda não era momento de se sublevar, pois a morte de Evita produzira uma 

galvanização do peronismo, e um aglutinação dos trabalhadores em torno de quem reconheciam como líder 

indiscutido. Em 1955, devido às conspirações, Perón declarou o Estado de Guerra interno. 

Neste mesmo ano, iniciou-se o Regime civil-militar que daria começo a “Revolução Libertadora”, nome 

submetido a amplo questionamento. Os rebeldes contaram com o apoio dos comandos civis revolucionários, 

que combateram as tropas leais ao presidente Perón em Alta Córdoba, e mantiveram escaramuças em 

diferentes pontos do país, ocupando edifícios públicos e constituíram um fator de ligação permanente com 

os militares sublevados. 

Em 20 de Setembro pela manhã, Perón pediu asilo na embaixada de Paraguai. Após o exílio de Perón, Lonardi 

emitiu o "Decreto Nº 1" pelo qual nomeia a si mesmo como "presidente provisório da Nação", solicita o 

reconhecimento dos outros países e estabelece a sede provisória do governo na Cidade de Córdoba. Em 22 

de setembro, o Uruguai reconheceu Lonardi como presidente da Argentina, enquanto este dissolveu o 

Congresso Nacional e nomeou interventores em várias províncias. 
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A Revolução cubana 

Antecedentes 

Cuba foi uma colônia espanhola, que conseguiu sua independência em 1898 com o apoio dos Estados 

Unidos. Em troca desse apoio, o governo norte-americano passou a exercer grande influência na ilha. Em 

1901, por exemplo, foi criada uma Constituição para Cuba onde os norte-americanos inseriram a chamada 

“Emenda Platt”, que garantia ao governo estadunidense o direito de intervir em Cuba caso seus interesses 

políticos e econômicos fossem ameaçados. Além disso, a nova República de Cuba cedeu aos Estados Unidos 

as bases navais de Baía Funda (devolvida em 1913) e Guantánamo, que pertence aos Estados Unidos até 

hoje. 

Muitos negócios norte-americanos se desenvolviam em território cubano, o que garantia enormes lucros às 

custas da economia cubana e afetava a sociedade, que sofria com a desigualdade social. Em 1952, o general 

Fulgêncio Batista assumiu o governo através de um golpe, apoiado pelos Estados Unidos. Seu governo 

defendia a influência norte-americana na ilha. A partir do golpe, Fulgêncio Batista instituiu uma forte ditadura 

militar com forte repressão a imprensa e a movimentos de oposição. 

 

A Revolução 

Insatisfeitos com esse cenário social, um grupo de rebeldes iniciou as lutas contra Fulgêncio Batista. Em 

1953, foi organizado o ataque ao Quartel de Moncada, na cidade de Santiago, seu objetivo era realizar a 

tomada das armas para dar início ao processo revolucionário. No entanto, o ataque fracassou e Fidel Castro, 

assim como seu irmão Raul Castro, foram presos. Fidel Castro foi condenado a 15 anos de prisão, mas em 

1955 foi anistiado (perdoado) por Fulgêncio Batista em razão da forte pressão pública que havia sobre 

ditador. Fidel e seu irmão se exilaram no México e de lá organizaram novamente o movimento a fim de 

retornar à Cuba para derrubar Fulgêncio Batista. 

No México, Fidel Castro organizou um grupo de 81 homens, entre eles Ernesto “Che” Guevara e Camilo 

Cienfuegos. Em 1956, tentaram um novo ataque à Cuba e, após a derrota, os sobreviventes se esconderam 

na região de Sierra Maestra. A partir de lá, passaram a atuar em táticas de guerrilhas, realizando pequenos 

ataques às tropas do exército cubano que progressivamente foi se enfraquecendo, enquanto o movimento 

ganha apoio popular. Em 1959, Fulgência Batista foi derrotado e se exilou na República Dominicana. 

Logo após a vitória, Fidel Castro foi nomeado primeiro-ministro de Cuba e algumas medidas iniciais do novo 

governo foram: realização da reforma agrária e a nacionalização de empresas estrangeiras, o que afetou 

diretamente os interesses dos Estados Unidos na ilha. Nesse primeiro momento, é importante ressaltar, que 

a revolução ainda não tinha um caráter propriamente socialista. 

Em janeiro de 1961, os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com Cuba e, em abril do mesmo 

ano, um ataque contrarrevolucionário que contava com apoio da CIA foi realizado contra o governo de Fidel 

na Invasão da Baía dos Porcos. As tropas de Fidel Castro conseguiram neutralizar o ataque. Após este 

episódio, Cuba alinhou-se à União Soviética – no contexto de Guerra Fria – se declarando uma nação 

socialista. 

 

 

O 11 de setembro Chileno 

No Chile, Salvador Allende subiu ao poder em 1970 como um presidente de ideais socialistas (eleito 

democraticamente). No entanto, no contexto de Guerra Fria, seria perigosa para os Estados Unidos a 

instalação de um governo socialista na América Latina, pois o que aconteceu em Cuba, no ano de 1959 
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(Revolução Cubana), não poderia se repetir em outro país aliado ao capitalismo. Foi devido a isso que, em 

1974, o General Augusto Pinochet assumiu a presidência chilena através de um golpe no dia 11 de setembro 

de 1973 – com apoio militar norte americano - que levou a morte Allende e iniciou uma ditadura de 16 anos 

com Pinochet. 

Em 1980, Pinochet promulgou uma constituição que legalizava seu governo ditatorial e, no decorrer da 

década de 1980, suas medidas autoritárias, como censura, repressão, torturas e até mesmo assassinatos, 

geraram uma forte crítica da sociedade que pedia pela redemocratização do país. As manifestações 

populares conquistaram o direito de realização de um plebiscito popular em 1987, o que resultou na proibição 

da permanência de Pinochet no governo do país. Esse plebiscito ficou conhecido como o “Plebiscito do Não”. 

Dois anos após a realização do plebiscito, Patrício Aylwin foi eleito presidente e Augusto Pinochet abandonou 

o governo. 

 
 

Movimento Sandinista na Nicarágua 

Na década de 1960, um movimento guerrilheiro foi formado com o objetivo de acabar com o imperialismo 

norte-americano e a interferência estrangeira na região da América Central. A Frente Sandinista de 

Libertação Nacional (FSLN), como foi chamada, tinha cunho socialista e apoio do governo revolucionário 

cubano. 

Uma guerra civil estourou na Nicarágua após o assassinato do jornalista Pedro Joaquín Chamorro, que 

participava ativamente contra a ditadura de Anastasio Somoza. Anastásio governou com apoio dos Estados 

Unidos, pois os norte-americanos consideravam a ditadura um forte aparato anticomunista. Assim como 

acontecera em Cuba no ano de 1959, a FSLN conseguiu dominar o Palácio presidencial, na capital do país, 

Manágua. O novo governo, representado por Daniel Ortega, afastou Anastásio Somoza, e, com a liderança 

da FSLN, prometeu dar fim às mazelas causadas pela ditadura e pelo imperialismo que assolavam o país. 

Devido a sua inclinação política, os sandinistas realizaram uma aproximação com as nações do bloco 

socialista. Uma série de reformas foram prometidas para melhor distribuir a economia nicaraguense, porém 

tais medidas começaram a incomodar os setores mais conservadores e as classes dominantes no país.  

Na década de 1980, foi organizada uma força contrarrevolucionária para remover os sandinistas do poder. 

Os “Contras”, como eram chamados os oponentes do governo sandinistas, tiveram forte apoio financeiro 

dos norte-americanos e de membros das classes dominantes do país, como, por exemplo, membros da Igreja 

Católica e o empresariado nicaraguense. Em 1990, a crise política instalada com a oposição dos “contras” e 

a crise econômica acabaram com uma derrota eleitoral dos sandinistas e a eleição de Violeta Chamorro. 

  



 

 

 

5 

História 

 

História 

 

História 

 

Exercícios 

 

1. “No dia 2 de dezembro de 1956, o iate Granma desembarcava clandestinamente na ilha um grupo de 

80 revolucionários decididos a pôr fim à ditadura de Fulgêncio Batista, que, com interrupções, 

governava o país desde 1934. Instalaram-se, então, em Sierra Maestra, de onde desencadearam 

ofensiva contra o exército nacional, e conquistaram adesão da população” 
Eduado Valladares e Márcia Berbel, Revoluções do século XX.  

O texto acima refere-se à Revolução Cubana, que:  

a) conseguiu instalar o socialismo em Cuba, superando as desigualdades sociais e construindo uma 
sociedade pluripartidária.  

b) mudou a sociedade cubana em muitos aspectos, mas enfrentou dificuldades para sobreviver 
economicamente.  

c) conseguiu instalar o socialismo em Cuba, mas não teve a solidariedade de outros povos que eram 
também socialistas. 

d) sobreviveu às pressões dos Estados Unidos, com quem tem atualmente boas relações 
diplomáticas. 

e) fracassou de uma forma geral, pois terminou com o autoritarismo e as desigualdades sociais que 
havia anteriormente.  

 
 

2. Em 1970, as eleições presidenciais do Chile foram vencidas pelo socialista Salvador Allende, candidato 

da Aliança Popular, uma aliança de esquerda que aglutinava comunistas, socialistas e cristãos 

progressistas. Logo em seu primeiro ano de governo, Allende nacionalizou as minas de cobre, as 

siderúrgicas, as minas de carvão e salitre, as telecomunicações, os bancos, as ferrovias, a exploração 

de petróleo e a produção de energia elétrica. Além disso, aumentou o salário dos trabalhadores, 

reduziu o analfabetismo e deu início a uma reforma agrária. 
Alceu Pazzinato e Maria Helena Senise, História Moderna e Contemporânea.  

Tais medidas provocaram, em 1973:  

a) uma reação de setores da Aliança Popular, que levou o general Augusto Pinochet ao poder.  

b) um golpe militar apoiado pelo governo norte-americano, que deu início a uma ditadura.  

c) a oposição da aliança de esquerda ao presidente Allende, gerando a guerra suja. 

d) uma guerra civil que opôs socialistas e peronistas, com a vitória destes últimos. 

e) o respaldo do governo brasileiro a Salvador Allende, contra a tentativa golpista dos militares.  
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3. O campesinato foi um agente ativo na história da América Latina, participando de transformações 

significativas em certos países. Neste sentido, fez-se presente nos seguintes movimentos: 

a) Revolução de 1930 no Brasil e Peronismo na Argentina no século XX.  

b) Independência da Colômbia, do Peru e da Bolívia no século XIX.  

c) Revolução Mexicana, revolução Cubana e revolução Sandinista no século XX. 

d) Independência da Argentina, do Chile e do Uruguai no século XIX. 

e) Guerra da Cisplatina, revoltas regenciais e Guerra do Paraguai.  

 

4. “Em 1953 havia aproximadamente cinquenta mil camponeses na Sierra Maestra, mas três anos depois, 

quando ali se instalaram os guerrilheiros, esse número era bastante elevado. A miséria e a espoliação 

a que eram submetidos esses camponeses faziam da província de Oriente a região onde era mais 

acentuada a disposição de revolta contra a ditadura de Batista.’’ 

O texto acima refere-se ao movimento revolucionário latino-americano, vitorioso no final da década 

de cinquenta, conhecido por:  

a) Revolução Mexicana.  

b) Revolta Farroupilha.  

c) Revolução Sandinista. 

d) Revolução Cubana. 

e) Revolta Montonera.  

 

5. Em janeiro de 1959, tropas revolucionárias comandadas por Fidel Castro tomaram o poder em Cuba. 

A luta revolucionária: 

a) foi dirigida por uma guerrilha comunista que pôde derrotar o exército de Fulgêncio Batista, graças 

ao apoio militar oferecido pela União Soviética. 

b) foi dirigida pelo Partido Comunista de Cuba, que conseguiu mobilizar camponeses e trabalhadores 

urbanos contra a ditadura de Fulgêncio Batista. 

c) foi dirigida por dissidentes do governo de Fulgêncio Batista, com apoio inicial do governo dos 

Estados Unidos, interessado em democratizar a região do Caribe. 

d) foi dirigida por uma guerrilha nacionalista e anti-imperialista, que angariou apoio da oposição 

burguesa e de setores da esquerda cubana. 

e) foi dirigida por um movimento camponês espontâneo que, gradativamente, foi controlado pelos 

comunistas liderados por Fidel Castro. 
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6. 

                                                      

Texto do Cartaz: “Amor e não guerra”  
(Foto de Jovens em protesto contra a Guerra do Vietnã) Disponível em: http://goldenyears66to69.blogspot.com. 

 

Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra, movimentos como o Maio de 1968 ou a campanha 

contra a Guerra do Vietnã culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação 

política. Seus slogans, tais como “Quando penso em revolução quero fazer amor”, se tornaram 

símbolos da agitação cultural nos anos 1960, cuja inovação relacionava-se:  

a) à contestação da crise econômica europeia, que fora provocada pela manutenção das guerras 
coloniais.  

b) à organização partidária da juventude comunista, visando o estabelecimento da ditadura do 
proletariado.  

c) à unificação das noções de libertação social e libertação individual, fornecendo um significado 
político ao uso do corpo. 

d) à defesa do amor cristão e monogâmico, com fins à reprodução, que era tomado como solução 
para os conflitos sociais. 

e) ao reconhecimento da cultura das gerações passadas, que conviveram com a emergência do rock 
e outras mudanças nos costumes.  

 
 

7. A Revolução Sandinista foi responsável por levar a Frente Sandinista de Libertação Nacional ao poder 

da Nicarágua. Os sandinistas governaram o país até 1990, quando foram derrotados na eleição 

presidencial. A luta dos sandinistas era contra uma família que governava a Nicarágua havia mais de 

40 anos. Estamos falando: 

a) da família Zapata. 

b) da família Castro. 

c) da família Somoza. 

d) da família Perón. 

e) da família Escobar. 
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8.  A Revolução Mexicana, irrompida em 1911, e a ascensão da União Cívica Radical à Presidência da 

República na Argentina, em 1916, exprimem casos exemplares das crises oligárquicas ocorridas na 

América Latina no início do século XX. 

Assinale a opção que apresenta corretamente uma importante diferença entre os dois processos 

mencionados: 

a) A Revolução Mexicana foi concebida por oligarquias dissidentes do Porfiriato, enquanto o 

Radicalismo argentino foi gestado no meio sindical anarquista. 

b) No caso mexicano, o desdobramento do movimento revolucionário contou com forte adesão de 

setores camponeses, ao passo que o Radicalismo argentino se caracterizou, sobretudo em seu 

início, como um movimento político da classe média urbana. 

c) O processo revolucionário mexicano assumiu rumos notoriamente bolcheviques após 1917, 

influenciado pelo êxito da Revolução Russa, ao contrário do Radicalismo argentino, movimento 

essencialmente conservador. 

d) A Revolução Mexicana foi, desde o início, um processo de insurgência nacional e multi-classista, 

ao passo que o Radicalismo de Ipólito Yrigoyen se manteve restrito ao meio social portenho da 

classe média urbana. 

e) A Revolução Mexicana pôs em cena a questão social e agrária de forma radical, ao contrário do 

Radicalismo argentino que, desde o início, demonstrou indiferença em relação às massas. 

 

 

9. Os líderes da Revolução Cubana de 1959 logo se associaram ao comunismo internacional encabeçado 

pelo bloco soviético no contexto da Guerra Fria. É correto dizer que essa associação resultou em, entre 

outras coisas: 

a) bloqueio econômico da URSS a Cuba. 

b) apoio do governo dos Estados Unidos aos revolucionários cubanos. 

c) abertura gradual dos Estados Unidos às práticas políticas comunistas. 

d) fim do capitalismo na América Central. 

e) apoio a outros grupos armados revolucionários da América Latina. 
 

10. O descontentamento com a desigualdade social crescia em todos os setores populares (...) uma 
situação francamente revolucionária só se criou quando a este descontentamento generalizado se 
somaram dois fatos novos. Primeiro, uma grave dissensão no patriciado político motivada pelo 
continuísmo de Porfírio Dias (...) segundo, e principalmente, o surgimento de duas lideranças 
camponesas autênticas: a de Emiliano Zapata (...) e a de Francisco Villa (...)" 

Darcy Ribeiro, As Américas e a Civilização. 

O texto refere-se à: 

a) Revolução Sandinista. 

b) Revolução Cubana. 

c) Guerra do Pacífico. 

d) Guerra do Chaco. 

e) Revolução Mexicana. 
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Gabarito 
 

1. B 
A revolução protagonizada por Che Guevara, Raul e Fidel Castro libertou Cuba do imperialismo norte-
americano e mudou o país em diversas esferas, no entanto, as consequências foram drásticas para a 
economia cubana, que precisou sobreviver com o bloqueio econômico e a ausência da URSS pós-guerra 
fria. 
 

2. B 
A tendência socialista de Allende e a postura de planificação econômica geraram uma preocupação do 
governo americano, com o medo do nascimento de uma potência socialista na América do Sul. 
 

3. C 
Nas três revoluções citadas o campesinato foi uma força protagonista ao lado de movimentos e líderes 
de esquerda que lutavam por reforma agrária e contra o imperialismo. 
 

4. D 
A luta contra o ditador Fulgêncio Batista se configurou durante a Revolução Cubana. 
 

5. D  
A Revolução Cubana, inicialmente nacionalista, foi liderada pelo grupo de Fidel Castro, com auxílio de 
setores da sociedade cubana que já faziam oposição ao governo de Fulgêncio Batista. 
 

6. C 
Os movimentos da década de 1960, influenciados por pensadores como Sartre e Foucault lutaram pela 
libertação política e sexual, criticando as opressões e as guerras. 
 

7. C  
Os Somoza assumiram o poder na Nicarágua, após um golpe de Estado organizado por Anastasio 
Somoza.  
 

8. B 
O movimento revolucionário no México exprime um cenário mais oriundo à pobreza, enquanto na 
Argentina liderança do movimento é a classe média. 

 
9. E  

A Revolução em Cuba e a subsequente adesão ao bloco soviético provocaram um ponto de instabilidade 
no continente americano durante a Guerra Fria. A Revolução cubana foi exemplos para outros 
movimentos revolucionários no continente. 
 

10. E 
A resposta contempla os principais movimentos que caracterizaram a revolução mexicana. Destaque 
para o cunho camponês e Emiliano Zapata. 


