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• A partir de 1810 o processo de independência partiu de setores populares 
rurais (que desejavam se separar da metrópole e também promover 
reformas como: fim da escravidão, igualdade de direitos e o fim dos 
privilégios das elites 

 
• Líderes: Miguel Hidalgo – padre Morelos e Vicente Guerrero  
 
• 1821 – A Espanha tentou recolonizar o México com o apoio  do General 

Itúrbide, que aliou-se a Vicente Guerrero, fazendo um acordo conhecido 
como: Plano Iguala 

 
• Plano Iguala : 
• proclamação da independência  
• igualdade de direitos entre criollos e espanhóis 
•  supremacia da religião católica 
• respeito à propriedade e governo monárquico, sendo a Coroa oferecida a 

Fernando VII da Espanha, entretanto, Itúrbide assumiu o governo com o 
título de Agustín I, em 1822. 
 

MÉXICO (1821) 
 



• 1824 – Itúrbide é deposto, e o México proclama sua república, 
sendo eleito o General Guadalupe Victoria. 

• Os problemas continuavam – lutas entre Caudillos – conflitos 
externos 

 
• 1846 – 1848 – Travou uma guerra com os EUA, onde perdeu um 

vasto território 
 
• 1861 – O México sofreu uma intervenção francesa 
 
• 1876 – 1910 – Porfiriato – O governo de Porfírio Diaz – 

“Normalidade” – Ditadura política e abertura do país para o 
capital estrangeiro (promovendo o desenvolvimento do país e ao 
mesmo tempo gerando uma concentração fundiária, com o 
avanço do latifúndio para as terras comunais. 

MÉXICO (1821) 
 



• 1910 -  Revolução Mexicana ( contra os problemas gerados do Porfiriato)  , 
também a hostilidade contra a igreja  e o nacionalismo 

 
• Participantes: camada média, setores rurais e urbanos e camponeses 
 
• Destacaram –se: Francisco Madero ( eleições livres, voto secreto, e a 

possibilidade de alternância de partidos no poder 
 
• Emiliano Zapata e Pancho Villa (reforma agrária ) 
 

 

Revolução Mexicana - 1910 



Revolução Mexicana - 1910 

• 1913 - Madero foi assassinado em 1913 

 

• 1919 -  Zapata foi assassinado 

 

• Em 1917 com a ascensão do líder liberal Venustiano 
Carranza, o México promulga sua Constituição  que 
buscava a redivisão de terras. Que ampliou o número 
de pequenas propriedades, porém, não conseguia 
restabelecer o regime de propriedade comunitária.  

 

• 1934-1940 – Lázaro Cárdenas – Populismo Mexicano 

 



O Populismo na América Latina 
Populismo: prática política predominante na 
América Latina entre as décadas de 30 e 50. 

 

Juan Peron Getúlio Vargas 



Principais Características do populismo 
• Governos comandados por políticos de muito carisma e 

liderança popular; 

• Apoio de diferentes segmentos e classes sociais do 
governo; 

• Defesa dos interesses nacionais e exaltação e valorização 
do país (nacionalismo); 

• Intenso uso da propaganda política; 



Modelo Argentino 

• Denominado peronismo em razão do presidente que esteve no poder 
de 1946-1955 e 1973-1974: Juan Domingo Peron; 

• Chegou ao poder como candidato do PL (partido Laborista)- governou 
o país com amplo apoio popular, principalmente da classe 
trabalhadora; 

• Projeto político: defendia a realização da reforma agrária, fim dos 
latifúndios e ainda investimentos na indústria; 

• Principal característica: trabalhismo – cria benefícios para atender as 
reivindicações operárias ; 

• Criação de leis trabalhistas contribuiu para que conseguisse apoio 
popular; 

 



          O Peronismo e a Guerra Fria 
• Nacionalismo pretendia alcançar o meio termo na Argentina (nem 

capitalista, nem socialista); 
• Acreditava romper com o capitalismo internacional e tornar o país o país 

independente do domínio de grandes potências; 
• Peron queria fazer uma “Revolução Social” pacífica, antes que o povo 

fizesse a radical como ocorreu nos países socialistas; 
• Peron em seu mandato em 1952 foi perdendo apoio do exército, da 

igreja, após a euforia industrial até a burguesia fez oposição a Peron; 
• Projeto nacionalista cria um inimigo: o capital estrangeiro; 
• Em 1955 renuncia após ter sido vítima de um golpe do exército 

argentino; 



A Propaganda Política 
• 1948 – conjunto de ações para controlar a oposição: fechamento de jornais, 

compra das principais rádios privadas pelo governo argentino, impediu a 
liberdade de imprensa; 

• As rádios eram utilizadas para reforçar a imagem do presidente perante os 
mais pobres, sendo que Eva Perón (primeira dama) teve um importante 
papel neste contexto; 

• Evita Perón – realizou programa de assistência social, com a distribuição de 
roupas, medicamentos; 

• Através da propaganda o peronismo consolidou-se numa verdadeira 
ideologia, mantendo-se presente na atualidade para muitos; 



O Peronismo e a Guerra Fria 

• 1973 – Perón vence as eleições, porém foi 
vítima de uma ataque cardíaco e faleceu, em 
seu lugar assumiu sua 3ª esposa Isabelita 
Perón, que em 1976 foi deposta em meio a 
uma grave crise econômica – novamente os 
militares assumem o poder; 

 



Guerra Fria – Militarismo 
EUA - Intervenções 

• Big Stick Policy – Theodore Roosevelt 

• Política da Boa Vizinhança – Franklin Delano 
Roosevelt 

• Aliança para o Progresso – Jonh Kennedy 



Argentina 

• Março de 1976: novo golpe militar  Rafael Videla (1976-1981) 

• A  GUERRA SUJA 
• Regime de exceção: Supressão de liberdades individuais, repressão 

à oposição, raptos, torturas e desaparecimentos (mais de 25.000)  

• Desenvolvimento de uma economia neoliberal: liberação de 
importações = colapso do sistema produtivo nacional / Revogação de 
conquistas trabalhistas, redução salarial de 50% 



Argentina 

• Ampliação da dívida externa, elevação da taxa de juros = asfixia da 
produção e corrida especulativa 

• Domínio do capital estrangeiro, recessão, desemprego e inflação 

• Governo Leopoldo Galtieri 
• Tentativa de ressaltar nacionalismo para despistar crise  1982: 

Ataque às Ilhas Falklands (Malvinas), dominadas pela Inglaterra 
desde 1833 

• Adesão da população contra ofensa da Inglaterra: fácil vitória inglesa 
após 72 dias de combates           Derrota: descrédito do regime e 
deposição de Galtieri 



As mães da Praça de Maio 



A AMÉRICA LATINA 

Chile: da tentativa socialista à ditadura militar 

• 1970: eleição de Salvador Allende através de frente socialista 

• Objetivo: projeto nacionalista através de socialismo de “via 
pacífica” legal e constitucional 

• Ações: estatização da exploração de cobre, de bancos privados, 
controle do comércio exterior e tentativa de reforma agrária 

• Reação: obstáculos no Congresso Nacional – maioria 
conservadora – e temor das Forças Armadas 



Chile: da tentativa socialista à ditadura militar 

• Exército: “Doutrina de Segurança Nacional” 

• EUA: interferência através de empresas, do capitalismo financeiro 
e da CIA, além da articulação com setores conservadores 

• 11 de setembro de 1973: golpe militar 

•  Allende morto no Palácio de La Moneda  



Chile: da tentativa socialista à ditadura militar 

• Ascensão de Augusto Pinochet 

• Repressão à oposição, fuzilamentos sumários e campos de 
concentração 

• Prisões, torturas  e “desaparecimentos” 

• “Caravana da Morte”: perseguição a “suspeitos” pelo território 
chileno 

• Desenvolvimento econômico atrelado aos EUA 





Chile democrático 

• 1988: plebiscito decidiu pelo retorno democrático 

• 1989: eleição de Patrício Aylwin  Retomada da democracia 

• Punições a militares e descoberta de cemitérios clandestinos 

• 1991: eleição de Eduardo Frey 

• Capitalismo dependente dos EUA, abertura ao capital estrangeiro, 
privatizações 

• Enfrentamento aos “senadores biônicos” para retirar controle das 
Forças Armadas de Pinochet  1995 

•  Confronto entre grupos governistas X grupos fiéis a Pinochet: 
tensões e vários feridos = vitória do grupo de Pinochet (senador 
vitalício) 



A AMÉRICA LATINA 
Chile democrático 

• 1998: prisão de Pinochet em missão diplomática em Londres = 
fuga de Pinochet alegando motivo de saúde 

• 1999: Governo Ricardo Lagos 

• Julgamento de Pinochet: inocen-tado sob justificativa de senilidade 

• Desenvolvimento econômico: redução do índice de miséria (de 21% 
para 4%), crescimento médio de 5,8%, erradicação do analfa-
betismo, burocracia simplificada, flexibilidade tributária 



A AMÉRICA LATINA 
 Chile democrático 

• 2006-2010: Michelle Bachelet 
• Ajustes econômicos, reformas na saúde e 

adoção de medidas impopulares 

• 2010: Sebastián Piñera 

• Governo já sofre críticas em função de 
acordo nuclear energético com a França e 
EUA, pois o país fica em região de 
instabilidade sísmica 



 1898 – independência de Cuba e influência dos EUA 

 Emenda Platt – direito do governo dos EUA de intervir 

 Manutenção da estrutura colonial 

 Usufruto de estrutura turística para norte-americanos 

 A Revolução Cubana 



 Governo Fulgêncio Batista (1933-1959) 

• Ditador com controle das forças armadas 

• Acúmulo de fortuna pessoal 

• Submissão aos EUA 

• Disposição de Cuba como mercado norte-americano 

• Repressão à oposição 

A Revolução Cubana 



• Liderança: Fidel Castro e Ernesto Che Guevara 

A Revolução Cubana 



• Movimento de guerrilha com adesão camponesa 

• Ataques e cerco aos espaços urbanos  Janeiro/1959: triunfo 
sobre Havana 

• Aproximação da URSS 

• Proibição ao uso de terras por estrangeiros e fim dos 
latifúndios 

• Tentativa de invasão – Baía dos Porcos (1961) 

A Revolução Cubana 



• Crise dos mísseis (1962) 

• Êxito social X Autoritarismo 

• Falta de diversificação econômica 

• Carência atual: insuficiente produção de alimentos, deficiência 
industrial e falta de combustíveis. 

• Crise relativa à falta de democracia e críticas internas e 
externas sobre desrespeito a princípios dos Direitos Humanos 

A Revolução Cubana 



• 2006: afastamento de Fidel Castro e ascenção de Raúl Castro 
• Fidel Recupera sua saúde e retorna ao poder 

A Revolução Cubana 











 

Neoliberalismo  

E 

CONSENSO  

DE WASHINGTON 



     A década de 80 é marcada pelo declínio do comunismo e por novas políticas 

econômicas  feitas pela primeira-ministra inglesa Margareth Thatcher & pelo 

presidente norte-americano Ronald Reagan.  

     Entre as decisões marcantes estavam a abertura de suas economias para o 

mercado.  As principais medidas adotadas foram:  

 
 
• Políticas de redução do estado na economia com privatizações;  

• Redução do Estado do bem-estar-social; 

• Desregulamentação de diversos setores incluindo o financeiro; 

• Exaltação ao livre mercado; 

 

Neoliberalismo entra em prática. 



O “Consenso de Washington” 

• Local do Encontro: Washington – Estados Unidos; 

• Ano: 1989; 

• Integrantes: BANDO MUNDIAL, FMI & BID e economistas 
latino-americanos; 

• Promotor do Encontro: economista inglês John Willianson; 

• Motivo do encontro: avaliar as reformas econômicas em 
andamento na América Latina; 



Influências do “Consenso de Washington” no Brasil 

• Começam a ser implementadas no governo Collor em 1990 com a abertura da 

economia brasileira. 

• Nessa política as empresas brasileiras passam a competir de forma “igual” com as 

empresa estrangeiras. 

• Após o  impeachment de Collor, Itamar Franco continua adotando políticas de 

privatização, entre as empresas estava a Embraer. 

• Depois FHC entra no poder, ele intensifica o processo de privatização nas áreas de 

telecomunicação, das empresas como a VALE, CSN entre outras. 

• Outro ponto do Consenso de Washington adotado pelo Brasil foi: Lei Austeridade 

Fiscal; Câmbio Flutuante e Regime de Metas de Inflação. 

 

 


