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America Latina no Século XX – Argentina 

 

Resumo 

 

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 um bando com o nome de "Decreto Nº 1" pelo qual se 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 que este dissolveu o Congresso Nacional e nomeou interventores em várias províncias. 
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Exercícios 

 

1.  Sobre o governo de Juan Domingo Perón (1946-1955) na Argentina, podemos afirmar que, 

a) recebeu expressivo apoio de parte importante da classe trabalhadora, ainda que não lhe tenha 
concedido benefícios concretos. 

b) foi um governo com uma retórica nacionalista, que recebeu dos “descamisados” importante 
sustentação política. 

c) deslocou o centro das atenções políticas para a figura carismática de Eva Perón, assumindo o 
presidente uma postura discreta e secundária. 

d) foi um governo ditatorial, pois fechou o Congresso e colocou os partidos políticos na ilegalidade. 

e) buscou persistentemente, no plano internacional, uma aliança com os Estados Unidos. 
 
 

2. Os governos de Getúlio Vargas (2º fase) e João Goulart, no Brasil, Perón na Argentina e Lázaro 

Cárdenas no México, de dar o caráter populista tiveram que buscar iniciativas para a solução de dois 

problemas fundamentais. 

 
São eles: 

a) distribuição de renda e, fundamentalmente, reforma urbana; 

b) industrialização e controle sobre os trabalhadores; 

c) resistência ao nazi-fascismo e distribuição de renda; 

d) intimidar os pelegos sindicais e, fundamentalmente, coibir o capital estrangeiro; 

e) acelerar a reforma agrária e destituir o poder pelego dos sindicatos. 
 

3. Ao lançar-se na aventura de retomada das Falklands/Malvinas o governo militar de Galtieri pretendia: 

a) reavivar a epopeia expansionista argentina bloqueada pelo governo civil e pró-EUA de lsabel 
Perón; 

b) demonstrar a independência do governo militar em relação ao capital estrangeiro, aliando-se ao 
Chile para essa façanha; 

c) apoiar a iniciativa e o desejo dos insulares de serem argentinos; 

d) desviar os olhares argentinos e internacionais dos crimes cometidos pelos militares durante a 
Guerra Suja, pela retomada do ideal nacionalista; 

e) retomar a área insular argentina conquistada pelos ingleses durante a Guerra Suja. 
  



 
 

 

 

3 

História 
 

4. No período que se estende da década de 30 até o pós-guerra, diversos países da América Latina 

passaram por transformações de suas estruturas políticas, econômicas e sociais. Como resultado 

dessas transformações identificamos o surgimento de movimentos reformistas sociais e a emergência 

de governos populistas em diversos países latino-americanos.  

 
Assinale a opção que se relaciona corretamente com essa fase do Populismo. 

a) Enfraquecimento político e social das organizações e representações sindicais e do operariado 
urbano. 

b) Exclusão do operariado da legislação trabalhista, criada nesse período, que privilegiava os 
segmentos médios urbanos e industriais. 

c) Monopólio dos grupos empresariais privados no processo de industrialização da América Latina. 

d) Crise do Estado oligárquico baseado nos modelos econômicos agroexportadores. 

e) Fortalecimento dos partidos políticos ideologicamente constituídos em oposição aos 
movimentos nacionalistas. 

 

5. O "peronismo", fenômeno político que surge na Argentina na década de 1940, pode ser identificado 

como: 

a) a variante argentina do fascismo europeu, tendo nas classes médias sua principal base social; 

b) mais um dos regimes ditatoriais da tradição caudilhista latino-americana e identificado com as 
populações rurais; 

c) uma tendência demagógica e oportunista, voltada para o desenvolvimento do operariado em 
bases nacionalistas; 

d) uma forma de "populismo", apoiada nos setores mais novos do proletariado urbano e nas 
camadas inferiores das classes médias; 

e) uma ditadura popular de novo tipo, uma vez que contava com o apoio do campesinato e dos 
operários pobres. 

 

6. Nos anos cinquenta, a política econômica da Argentina sofreu várias críticas dos que acreditavam ser 
o peronismo um regime populista. Isso se deu porque o peronismo: 

a) conteve o movimento sindical, o que constituiu um desestímulo para a massa operária. 

b) beneficiou, sobretudo, as classes ligadas ao capitalismo industrial. 

c) realizou muitas mudanças estruturais para garantir o sucesso do justicialismo. 

d) terminou com o programa de nacionalização das ferrovias implantado anteriormente. 

e) diminuiu, sensivelmente, o poder de controle estatal sobre a produção. 
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7. Fragmento sobre a América Latina: 
 

  "...o novo regime já não é oligárquico, não obstante as oligarquias não tenham sido fundamentalmente 
afetadas em suas funções de hegemonia social e política aos níveis local e regional e se encontrem, de 
algum modo, representadas no Estado (...) Trata-se de um Estado de Compromisso que é ao mesmo 
tempo um Estado de Massas, expressão da prolongada crise agrária, da dependência social dos grupos 
de classe média, da dependência social e econômica da burguesia industrial e da crescente pressão 
popular." 

 
O fragmento trata do surgimento, na região, dos regimes: 

a) Populistas. 

b) Comunistas. 

c) Neoliberais. 

d) Autonomistas. 

e) Socialistas. 

 

8. O populismo marcou um período histórico de alguns países da América Latina, situado entre as 

décadas de 1930 e 1960. Suas características principais eram: o poder centralizado na figura de um 

líder que controlava o Estado e o apoio de amplos setores sociais, tanto entre a classe dominante como 

entre a classe trabalhadora. Em relação aos regimes populistas, indique a alternativa que afirma de 

forma incorreta um país que viveu o populismo e seu líder: 

a) Brasil – Getúlio Vargas 

b) Argentina – Juan Perón 

c) México – Lázaro Cárdenas 

d) Colômbia – Hugo Chávez 
 

9. 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) caráter autoritário do governo, com forte organização das massas e constantes acusações de 
corrupção e de tortura dos opositores. 

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

c) refúgio aos nazistas e aos seus colaboradores europeus, causando tensões com o governo dos 
EUA. 

d) surgimento do Grupo de Oficiais Unidos no interior do exército, que atuava em nome da ordem e 
dos valores cristãos. 

e) apoio à União democrática, frente eleitoral que aglutinava conservadores, radicais, democratas 
progressistas, socialistas e comunistas. 
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10. Nas décadas de 1960 e 1970, a América Latina viveu a experiência de inúmeros golpes que deram início 

a Ditaduras Militares que, apesar das diferenças entre si, apresentam características comuns. Das 

alternativas abaixo, quais apresentam afirmativas que expressam corretamente esta ideia? 

I. Em todos estes regimes militares as instituições representativas sofreram abalos, ocorreu a 
falência ou crise aguda dos partidos políticos tradicionais, assim como a militarização da vida 
política em geral. 

II. O governo dos Estados Unidos, profundamente envolvido na Guerra Fria no continente asiático, não 
participou diretamente dos golpes militares ocorridos nesta época na América Latina. 

III. A nova ordem política que se institucionalizou a partir destes golpes militares procurou se legitimar 
em nome dos princípios contidos na “doutrina de segurança nacional”, cujo ponto central era 
“impedir a iminente ameaça comunista” no continente. 

IV. De maneira geral, nos novos governos autoritários nascidos destes golpes, ocorreu o 
desmantelamento das organizações sindicais, por meio da supressão do direito de greve, da 
intervenção nos sindicatos, da prisão e assassinato de líderes trabalhistas. 

 
ASSINALE a alternativa correta: 

a) Apenas as afirmativas II, IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, II, III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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Gabarito 

 

1. B 
Estes movimentos seriam denominados “populistas” e os “descamisados” representavam uma parcela 
mais pobre e desprovida de direitos na sociedade.  
 

2. B 
Industrialização e garantia aos trabalhadores sempre serão responsabilidades que nortearam os 
governos populistas do Brasil e Argentina.  
 

3. D 
Podemos interpretar como um ato de desespero do governo militar argentino, pois, o fim era previsto e 
as forças enfraqueciam. As intenções com esta pequena guerra seriam, com vitória, trazer de volta a 
integração nacionalista e demonstrar a força do governo. 
 

4. D 
A crise de 29 demonstra a fragilidade da economia agroexportadora, dominada pelas oligarquias em seus 
respectivos países. 
 

5. D 
O incentivo a industrialização promove a ascensão de uma nova burguesia, apoiadora do governo que, 
por sua vez, ampara e traz novos direitos uma camada social tradicionalmente menos segura. Desta 
maneira, os estados obtêm apoios multilaterais. 
 

6. B 
Era uma estratégia do governo amparar tanto o capitalismo industrial, quanto a população menos 
arraigada. 
 

7. A 
Trata-se de um cenário pós crise de 29, onde o sistema econômico adotado pelas oligarquias estava 
abalado e uma nova estratégia do estado surge e ganha o nome de “populismo”, devido a aproximação 
com a camada mais pobre da sociedade. 
 

8. D  
Hugo Chávez de ser um chefe de estado Venezuelano, não exerceu o poder durante o período do 
populista na América. 
 

9. A 
A repressão e o controle sobre massas trabalhadoras e oposições foram adaptações que o populismo 
trouxe de governos totalitaristas/Fascistas, inclusive Argentina.   
 

10. D 
O governo americano apoia de todas as maneiras os golpes militares na América devido aos seus 
múltiplos interesses, incluindo motivações causadas pelo cenário de Guerra Fria.  

 


