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História 
 

América Latina no Século XX –México 
 

Resumo 

 

A Revolução Mexicana 
 

 
Mural “Del Porfirismo a la Revolución”, de David Alfaro Siquieiros 

 
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 foi seu 

caráter anti-latifundiário e anti-imperialista. Prontos para entender passo-a-passo o que foi essa importante 

revolução? 

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 cresceram em aproximadamente seis vezes. No entanto, esse crescimento econômico 

ocorreu de forma desigual, e por isso, juntamente com ele, cresceu a desigualdade social. Além disso, no 

âmbito político, cresciam 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. 
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O ditador mexicano, Porfírio Diaz 

 

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

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

período. Ele era contrário à ditadura de Porfírio Diaz e professava 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. 

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. 
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Exercícios 

 

1. "Como Zapata não conseguiu fazer-se ouvir e ter as reivindicações atendidas por Madero, rompeu o 

apoio que dava a seu governo e lançou o Plano de Ayala, propondo a reforma agrária imediata, o 

confisco de 1/3 das terras que estavam nas mãos de grandes latifundiários para serem entregues aos 

camponeses, a criação de um banco para dar créditos à agricultura e o confisco de bens dos que se 

opusessem às reformas do Plano. A situação passou por um momento de radicalização das forças 

sociais, e ao mesmo tempo, fazer reformas destinadas às camadas populares, preservar o latifúndio e 

garantir os interesses estrangeiros. Esse fato culminou com um golpe desfechado pelo general 

Victoriano Huerta, apoiado pelos Estados Unidos e empresas estrangeiras, contra Francisco Madero, 

que foi executado em 1913." 

 
O texto descreve acontecimentos da Revolução: 

a) Cubana.  

b) Haitiana.  

c) Boliviana.  

d) Argentina.  

e) Mexicana. 
 

2. 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 
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3. 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. 

 

4. Na América Latina, no século XX, aconteceram duas grandes revoluções: a Mexicana de 1910 e a 

Cubana de 1959. Em ambas, os: 

a) camponeses sem terra lideraram sozinhos os movimentos.  

b) EUA enviaram tropas que lutaram e quase derrotaram os rebeldes.   

c) grupos socialistas iniciaram a luta armada, tornando hegemônicas suas ideias.   

d) revolucionários derrubaram governos autoritários e alcançaram a vitória.   

e) programas revolucionários foram cópias de movimentos europeus. 

 

5. A Revolução Mexicana, iniciada em 1910 sob a liderança de Emiliano Zapata e Pancho Villa, constituiu 

um dos mais importantes movimentos sociais da América Latina que eclodiram na primeira metade do 

século XX. A Revolução Mexicana caracterizou-se, sobretudo, como um movimento social: 

a) burguês, em defesa da instituição do sufrágio universal secreto e da modernização política do 
Estado oligárquico mexicano. 

b) urbano, influenciado pelo ideário nacionalista que combatia a dependência econômica mexicana 
em relação aos Estados Unidos. 

c) liberal, em prol da ampliação da industrialização mexicana e da sua inserção no mercado 
internacional como fornecedora de produtos manufaturados. 

d) camponês, contrário à concentração da propriedade rural e à dominação das elites agrárias 
latifundiárias. 

e) operário e sindical de luta pela criação de uma legislação trabalhista e de políticas sociais de 
amparo ao operariado. 
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6. 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. 
 

7.  

 
Mural “O Sangue dos Mártires Revolucionários Fertilizando a Terra”, de Diego Rivera 

Neste mural, o pintor mexicano retratou a morte de Emiliano Zapata. Observando a pintura, é correto 

afirmar que Rivera: 

a) foi uma rara exceção, na América Latina do século XX, pois artistas e escritores se recusaram a 
relacionar arte com problemas sociais e políticos. 

b) retratou, no mural, um tema específico, sem semelhanças com a situação dos camponeses de 
outros países da América Latina. 

c) quis demonstrar, no mural, que, apesar da derrota armada dos camponeses na Revolução 
Mexicana, ainda permaneciam esperanças de mudanças sociais. 

d) representou, no mural, o girassol e o milharal como símbolos religiosos cristãos, próprios das lutas 
camponesas da América Latina. 

e) transformou-se numa figura única na história da arte da América Latina, ao abandonar a pintura de 
cavalete e fazer a opção pelo mural. 
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8. No contexto da Revolução Mexicana, na segunda década do século passado, o Exército Libertador do 

Sul, liderado por Emiliano Zapata, sublevou-se no México. No final do mesmo século, em 1994, no 

estado sulista de Chiapas, a organização denominada Exército Zapatista de Libertação Nacional iniciou 

um movimento rebelde. 

 
Os dois movimentos referidos têm vários pontos em comum, entre os quais, destaca-se a luta para: 

a) tomar o poder e implantar governos inspirados nas idéias agraristas do líder chinês Mao Tse-Tung. 

b) defender os interesses dos operários e trabalhadores fabris, constantemente violados pelo 
Governo mexicano. 

c) destituir as elites dirigentes e instaurar um Estado socialista inspirado na tradição marxista latino-
americana. 

d) resgatar as terras dos camponeses de origem indígena e conquistar melhores condições de vida 
para eles. 

 

9. O Exército Zapatista de Libertação Nacional continua liderando um dos principais movimentos 

organizados de resistência na América Latina. Realizou, em 1996, um Encontro Internacional, quando 

foram debatidos temas humanitários e econômicos. Afirma-se, corretamente, que esse movimento é: 

a) De caráter popular guerrilheiro, comandado formalmente pelo narcotráfico e pretende manter o 

domínio sobre os produtores de coca da região de Chiapas. 

b) Forte, de alcance internacional, e objetiva formar uma união federativa entre as nações indígenas 

em conflito na América Central. 

c) Basicamente de escala nacional, visa à independência do México em relação aos Estados Unidos 

e propõe sua desvinculação do NAFTA. 

d) Antes de tudo, atuante na escala global e visa a impor uma nova ordem econômica que reforce o 

papel dos Estados-Nações. 

e) Constituído, basicamente, por camponeses pobres do Sul do México, visa à autogestão no nível 

regional e propõe uma articulação nacional e global contra o neoliberalismo 

 
 

10. O Exército Zapatista de Libertação Nacional apresenta-se publicamente na divulgação de seus 

comunicados através de um personagem misterioso. Qual o nome deste personagem? 

a) Emiliano Zapata. 

b) Pancho Villa. 

c) Subcomandante Marcos. 

d) General Lázaro Cárdenas. 

e) General Porfírio Díaz 
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Gabarito 

 

1. E 

 Emiliano Zapata demonstra forças contra o governo vigente que não corrobora aos principais interesses 

populares, diante disso os EUA prevê uma situação que não compete aos seus interesses e incentiva um 

golpe militar, bem como aconteceria por toda América Latina anos à frente. 

 

2. B 

 Neste caso temos o campesinato mexicano buscando um equilíbrio frente à burguesia crescente no país. 

 

3. B 

O movimento revolucionário no México exprime um cenário mais oriundo à pobreza, enquanto na 

Argentina liderança do movimento é a classe média. 

 

4. D 

 Por mais que no México o governo revolucionário tenho sido extinto no início do século XX, a resposta 

está correta. 

 

5. D 

A principal luta dentro da Revolução Mexicana foi contra os grandes latifundiários que exprimiam as 

possibilidades econômicas dos camponeses. 

 

6. E 

A resposta contempla os principais movimentos que caracterizaram a revolução mexicana. Destaque 

para o cunho camponês e Emiliano Zapata. 

 

7. C 

 Podemos interpretar a arte da seguinte maneira: Os derrotados ainda estão vivos, dormindo debaixo dos 

campos e/ou que os camponeses derrotados são quem dão vida aos campos. Ou seja, a revolução e a 

expectativa por mudanças ainda continuam. 

 

8. D 

 O apoio a cultura e direitos indígenas são bandeiras levantadas por ambos Movimentos Zapatistas. 

 

9.     E 

O EZLN formou-se a partir dos camponeses de origem maia, que habitavam principalmente a região de 

Chiapas, onde faziam severa crítica ao capitalismo, porém, com uma proposta de atuação regional.   

 

10.   C 

O fato de se apresentar com uma touca transforma a figura do comandante Marcos em uma incógnita, 

pois, não há como distinguir sua identidade podendo, inclusive, outras pessoas aturem em seu lugar. 

 


