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O presente texto corresponde ao trabalho desenvolvido para o Projeto 

de Dissertação de Mestrado em História Cultural apresentado ao PPGHIS da 

Universidade de Brasília (UnB), e tem como objetivo abordar a Revolução 

Mexicana (1910 – 1920), pautada na relação existente entre Cinema e História, 

compreendendo o artefato fílmico como fonte e objeto para a releitura do 

passado e do presente. Onde a partir de uma discussão teórico-metodológica e 

da utilização de El compadre Mendoza1 e ¡Vámonos con Pancho Villa!2 - filmes 

realizados pelo cineasta mexicano Fernando Fuentes - procurarei repensar 

alguns aspectos dessa rebelião enquanto representação de uma memória 

social, construída à luz do discurso cinematográfico. 

O cinema, desde seus primórdios, tem se mostrado uma ferramenta 

extremamente relevante de criação e de mobilização de representação social. 

Para além de sua utilização como instrumento de entretenimento, o filme, em 

sua linguagem imagética – sobretudo aqueles ambientados no passado – pode 

abrir o passado no presente, permitindo assim a constituição – em muitos 

casos – de uma contra-história, em contraponto à história oficial. Ferro observa 

que esse movimento tende expressar, assim, histórias de grupos sociais até 

então não considerados na cinematografia.3 Walter Benjamin já havia 

ressaltado que o fazer historiográfico implica em se deter para rememorar as 

experiências passadas, aquelas derrotadas, inscritas no passado dos grupos 

                                                           
1 El compadre Mendoza. Produção 1933. Direção: Fernando de Fuentes. Fotografia: Alex 
Phillips. Edição: Aniceto Ortega. Artistas: Alfredo del Diestro, Carmen Guerrero, Antonio R. 
Frausto, Luis G. Barriero, Emma Roldán. Duração: 85 min. 
2 ¡Vámonos com Pancho Villa! Produção 1935. Direção: Fernando de Fuentes. Fotografia: Jack 
Draper. Música: Silvestre Revueltas. Edição: José Noriega. Artistas: Antonio R. Frausto, 
Domingo Soler, Miguel Tamés, Ramón Vallarino, Raúl de Anda. Duração: 92 min. 
3 FERRO, Marc. Cinema e História. São Paulo. Paz e Terra, 2010. p, 11. 



vencidos. Vencidos em determinados momentos históricos, mas que mantém 

acesas as chamas da esperança. E o processo de rememoração reabre esse 

passado no presente e coloca a possibilidade de reconstrução daquilo que 

parecia perdido. 

O filme, conforme Ferro, pode ser considerado, antes de tudo, um 

documento como qualquer outro que o historiador utiliza para lançar seu olhar 

e aplicar as perguntas visando atingir os objetivos de uma determinada 

pesquisa. Prossegue Ferro: ao mesmo tempo em que um filme representa em 

sua narrativa uma imagem do passado, ele também se mostra um veículo 

adequado para compreensão da sociedade do presente que o produziu. Nesse 

sentido Vanoye e Goliot-Lété dizem que “interrogar o filme (...) oferece um 

conjunto de representações que remetem direta ou indiretamente à sociedade 

real em que se inscreve”.4 O que significa dizer que o filme é capaz de exprimir 

as idéias e os valores existentes de uma sociedade, mesmo que sua narrativa 

sobre o tempo passado seja o fio condutor da trama. Por outro lado, o filme 

também cria e inventa valores. 

 No México, a partir da chegada do sistema de sonorização, que 

possibilitou a produção do cinema falado, no final dos anos de 1920, um dos 

temas que emerge de imediato no cinema mexicano foi a Revolução de 1910. 

Conforme Jorge Ayala Blanco, embora os filmes, nos anos de 1930, não 

formassem uma escola e a indústria cinematográfica desse país ainda 

estivesse em fase de formação, numa etapa pré-industrial – favorecida pelo 

governo do general Cárdenas (1934-1940) – a filmografia foi a mais rica da 

história.5  

Nessa década, segundo Emilio García Riera,6 foram feitos dezoitos 

filmes, em cuja narrativa o passado revolucionário se transformava em 

elemento a ser representado. Os limites temporais, colocados nesses filmes, se 

centraram entre 1913 e 1916, com uma concentração maior no período 

governado por Victoriado Huerta (1913-1914), quando as facções 

                                                           
4 VANOYE, Francis & GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Ensaio sobre a análise fílmica. Trad. Maria 
Appenzeller. Campinas: Papirus, 1994, p. 55. 
5 BLANCO, Jorge Ayala. La aventura del cine mexicano. México. ERA, S. A. 1968. 
6 RIERA, Emílio García. Historia documental del cine mexicano. Tomo I. México: ERA, s/d. 



revolucionárias – zapatistas, villistas e carranzistas – se uniram para derrotar o 

usurpador Huerta. 

Na experiência da cinematografia mexicana, logo em seguida a 

produção Santa (1931), os cineastas, como vimos, encontraram espaço para 

filmar histórias sobre a Revolução Mexicana (1910-1920), do ponto de vista do 

cinema de ficção. 7 Durante essa fase do cinema mexicano, cineastas, como 

Fernando de Fuentes, começaram a construir uma visão heróica e ao mesmo 

tempo conduzida por uma leitura crítica do passado revolucionário, ainda 

recente na memória do mexicano.  

En las películas de Fernando de Fuentes, como en otras de los años 
treinta, comienza a construirse una gesta heroica que también 
contiene una visión crítica que está muy cercana a la distancia que 
las clases media y alta del país sentían por aquellos años hacia el 
cardenismo.8  

Na história do Cinema mexicano é importante lembrar a figura e a obra 

do cineasta Sergei M. Eisenstein. Entre 1930 e 1932, após o fracasso 

hollywoodiano, o cineasta soviético Eisenstein esteve no México, durante 

quatorze meses, com a proposta de fazer um filme sobre a história desse país. 

Na sua chegada, Eisenstein declarou suas intenções cinematográficas para o 

jornal El Universal, que publicou no dia 9 de dezembro de 1930 as seguintes 

palavras: “Venho ao México [...] para fazer um filme sobre este país, de cujo 

povo e de cuja arte sou grande admirador: um filme que mostre ao mundo as 

maravilhas que aqui existem”.9  

Para tal projeto, os cineastas soviéticos percorreram o país filmando e 

colhendo materiais tanto para o documentário quanto para uma série de 

“jornais cinematográficos”. No projeto de Eisenstein, ¡Qué viva México! (1932)10 

seria “integrado por um prólogo sobre o passado pré-hispânico, quatro histórias 

                                                           
7 O temo Ficção será aqui utilizado para distinguir do Documental. 
8 CINETECA NACIONAL. Cine y Revolución. México. 2010, p.24-25. 
9 ALFARO, Eduardo de la Vega. Eisenstein e a pintura mural mexicana. São Paulo. Imprensa 
oficial. 2006, p. 20. 
10 ¡Qué viva México! Produção: 1931/32. Direção: Sergei Eisenstein. Fotografia: Eduard Tisse. 
Edição: Sergei Eisenstein. Artistas: Félix Balderas, Martín Hernández, David Liceaga, Julio 
Saldívar, Isabel Villaseñor. Duração: 85 min. 



ou narrativas – Zandunga, Fiesta, Maguey, Soldadera – e um epílogo alusivo 

ao México moderno e às festividades do ‘dia dos mortos’”.11   

Sua obra, por fim, permaneceu inacabada. Sabe-se que com o material 

filmado pelos cineastas soviéticos no território mexicano foram feitas várias 

montagens; são os casos de Thunder over Mexico (1933), de Don Hayes; 

Eisenstein in Mexico (1933), de Hayese Chandlee; Time in the Sun (1939), de 

Marie Seaton e Paul Roger Bunford; Mexican Symphony (1942), de Wiliam F. 

Kruse; Eisenstein’s Mexican Film: Episodes for Study (1957), de Jay Leyda e 

¡Qué Viva México! (1979), de Grigory Alexandrov (assistente e co-roteirista de 

Eisenstein). ¡Qué Viva México! fundaria a maneira de tratar a Revolução desde 

uma narrativa de cinema de ficção. No episódio Magueyes, que antecede a 

história Soldadera, Eisenstein representa a exploração desmedida que sofria 

os camponeses nas grandes fazendas, explicando assim as causas da luta 

armada a partir de 1910.  

El compadre Mendoza, segundo escreveu Jorge Ayala Blanco (1968), é 

uma alegoria política; onde Fuentes toma para desenvolver a narrativa o 

espaço micro de uma hacienda para representar ali o espaço macro do México 

insurgente; lá estão também os personagens, as causas e a contenda, embora 

Fuentes não tenha colocado em primeiro plano o combate entre facções; 

deixando para representar a revolução em ¡Vámonos com Pancho Villa! (1935) 

como feito de armas. No filme, Fuentes deixa transparecer sua simpatia pelos 

zapatistas, tornando uma das primeiras obras de exaltação do zapatismo. E por 

outro lado, representa Venustiano Carranza como aquele que na perspectiva 

dos zapatistas sucedeu Victoriano Huerta (1913-1914) sem rupturas políticas e 

sociais. 

Como sintetizou John Mraz (2009), em El compadre Mendoza (1933), 

Rosalío Mendoza (Alfredo del Diestro), um oportunista, proprietário da 

hacienda Santa Rosa em Huichila, Estado de Guerrero, sobrevive fazendo e 

pedindo favores a ambos os lados da contenda; em sua casa freqüentemente 

transita os revolucionários zapatistas, representados pelo general Felipe Nieto 

                                                           
11 ALFARO, Eduardo de la Vega. Eisenstein e a pintura mural mexicana. São Paulo. Imprensa 
oficial. 2006, p. 57. 



(Antônio R. Frausto), os anti-revolucionários huertistas, configurado na pessoa 

do coronel federal Martínez (Abraham Galán), e os constitucionalistas,12 

representado pelo coronel Bernáldez (Joaquim Busquets), que, juntamente 

com Mendoza trai a Nieto levando-o ao assassinato.   

Em ¡Vámonos com Pancho Villa! (1935) Fuentes, a partir da adaptação 

para o cinema da novela de Rafael Felipe Muñoz, narra a sorte e experiência 

revolucionária de um grupo de seis peões que se resolvem aliar às forças 

revolucionárias lideradas por Pancho Villa para combater o avanço do exército 

federal sobre suas propriedades. Entre vitórias e derrotas, os Leones de San 

Pablo, batizados assim pelo próprio comandante Villa, são mortos um a um 

vítimas da revolução. A obra “‘desmitifica’ uma das grandes lendas do conflito” 
13, mantendo à margem o Villa da lenda. Em sua primeira aparição, Villa 

distribui milho de um vagão de trem aos camponeses, representando o Villa da 

lenda o pai dos pobres, o Robin-Hood do México; e a medida que a narração 

se desenrola, essa imagem vai se desconstruindo levando a “desmistificação” 

da figura heróica de Pancho Villa. 

Nos anos de 1940, com o movimento cinematográfico conhecido como a 

Época de oro, que as grandes produções sobre a Revolução perderá esse 

caráter crítico da década anterior, abrindo vaga para a apropriação e 

representação do passado revolucionário como elemento construtor de um 

novo México, e de uma nação unificada pela Revolução, aproximando-o assim 

da perspectiva de história concebida pelas classes médias e altas do México 

pós-revolucionário. Esse momento na política mexicana ficou conhecido como 

a Institucionalização da Revolução. Nos anos de 1940 “la representación de la 

lucha armada perderá ese sentido metahistórico de triunfo de la traición para 

                                                           
12 “Constitucionalistas: partidários da manutenção da constituição de 1857, desrespeitada por 
Victoriano Huerta quando este destituiu o presidente legitimamente eleito, Francisco Madero. 
Posteriormente, mantiveram o epíteto em oposição aos partidários da Convenção de 
Aguascalientes. As principais lideranças desse grupo político foram Venustiano Carranza e 
Álvaro Obregón.” BARBOSA, Carlos Alberto Sampaio. 20 de novembro de 1910: a Revolução 
Mexicana. São Paulo: Lazuli, 2008, p. 87. 
13 MRAZ, John. “A revolução no México e em Cuba.” In: Cinematógrafo. Um olhar sobre a 
história. Organizado por NÓVOA, Jorge, FRESSATO, Soleni Biscouto & FEIGELSON, Kristian. 
Salvador, São Paulo, 2009: EDUFBA/UNESP, p. 436. 



transformarse en la lucha desgarrada que da origen a un país de 

instituciones”.14 

Portanto, a Revolução que foi lembrada pelo cinema mexicano da 

década de 1930 – caso das narrativas de Fuentes – como uma revolução 

caótica e destrutiva conduzida pelo triunfo da traição, se transformou – a partir 

de Lázaro Cárdenas (1934-1940) e Manuel Ávila Camacho (1940-1946) – em 

uma ação necessária, do ponto de vista das elites vencedoras do processo 

revolucionário, para a construção de um novo país nos anos de 1930 e 1940, 

consolidando a partir daí a representação do passado mexicano sob a ótica 

das elites aninhadas ao Estado. Ou seja, “a identificação afetiva com o 

vencedor beneficia sempre e respectivamente os dominantes do momento”.15 

Vencedores naquele momento significava ser herdeiros dos vencedores de 

outrora. A partir desse momento, a descontinuidade histórica representada nas 

telas, foi soterrada pela perspectiva de continuidade histórica tradicional, em 

que a revolução passa a fazer parte de um encadeamento de fatos da história 

do país, que liga através de uma linha do tempo a Independência, passando 

pela Reforma e posteriormente o movimento armado. A este feito, lembrou 

Carlos Alberto Sampaio Barbosa: 

Desde a década de 1940, uma noção de continuidade revolucionária 
e de etapas sucessivas se impõe à concepção de Revolução 
Mexicana. Os problemas surgidos com a transformação do México 
eram encarados como novas tarefas para as quais no decorrer dos 
anos os governos continuadores da Revolução dariam solução. A 
essa concepção temporal se agrega a idéia de nação como uma 
herança histórica sem fissuras, que se consolidou no governo de 
Lázaro Cárdenas e se solidificou no de Manuel Ávila Camacho.16 

Através desta apropriação do passado revolucionário pelo Estado pós-

revolucionário, as distintas facções – zapatistas, villistas e carranzistas – foram 

reunidas em um mesmo grupo de “heróis” revolucionários que lutaram contra a 

ditadura de Porfírio Días (1865-1911) e sua “reencarnação” em Victoriano 

Huerta (1913-1914). As grandes produções de Emilio Fernández sobre o tema 

                                                           
14 CINETECA NACIONAL. Cine y Revolución. México, 2010, p. 25. 
15 GAGNEBIN, Jeanne Marie. Walter Benjamin: os cacos da história. Tradução: Sônia 
Salzstein. São Paulo: Brasiliense, 1982. p, 66. 
16 BARBOSA, Carlos Alberto Sampaio. 20 de novembro de 1910: a Revolução Mexicana. São 
Paulo: Lazuli, 2008, p. 29. 



da Revolução: Flor silvestre (1943),17 Enamorada (1946)18 e Un Día de vida 

(1950),19 condizem como reflexo dessa ação do Estado mexicano, sob a ordem 

do Partido da Revolução Institucional (PRI) – que comandou o México sob uma 

ditadura de partido até os anos 2000 –, de formar uma memória e uma história 

oficial, utilizando o recurso da imagem cinematográfica como ferramenta para 

formar a opinião pública. 

A escolha das narrativas fílmicas do cineasta mexicano Fernando de 

Fuentes como objeto deste estudo decorre de sua contribuição crítica para a 

compreensão da Revolução Mexicana, manifesta em El compadre Mendoza 

(1933) e Vámonos con Pancho Villa (1935). Com efeito, este cineasta identifica 

nos levantes armados zapatista e villista um passado comum, povoado por 

imenso contingente de pessoas comuns que empunharam armas para romper 

com relações ecônomicas, sociais e culturais que lhes oprimiam. Em outras 

palavras, de fuentes coloca na tela as experiências revolucionárias dos 

camponeses e peões do norte e do centro-sul mexicano, experiências de los de 

abajo20. 

Para tal proposta, apoiamos nossa reflexão em alguns fios teóricos do 

pensamento de Walter Benjamin, no qual este autor funda outro conceito de 

História, em que articular historicamente o passado é lançar mão de uma 

reminiscência quando de sua aparição lampejante no presente, ou seja, o 

passado reaparece enquanto uma faísca que deve ser percebida pelo 

historiador, não é algo congelado, passado morto, mas algo que tem alguma 

coisa a dizer ao presente, que se articula com o momento vivido por uma 

sociedade21. No centro da sua reflexão teórica está às noções de experiência 

das pessoas e grupos que buscam se apropriar dos fragmentos desse passado 

                                                           
17 Flor Silvestre. Produção: 1943. Direção: Emílio Fernández. Fotografia: Gabriel Figueroa. 
Edição: Jorge Bustos. Artistas: Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Miguel Ángel Ferriz, Mimí 
Derba, Eduardo Arozamena. Duração: 94 min. 
18 Enamorada. Produção: 1946. Direção Emílio Fernández. Fotografia: Gabriel Figueroa. 
Edição: Gloria Schoemann. Artistas: María Félix, Pedro Armendáriz, Fernando Fernández, José 
Morcillo, Eduardo Arozamena, Miguel Inclán, Manuel Dondé, Eugenio Rossi, Norma Hill, Juan 
García, José Torvay, Pascual García Peña. Duração: 99.min. 
19 Un Día de vida. Produção: 1950. Direção: Emílio Fernández. Edição: Gloria Schoemann. 
Artistas: Columba Domínguez, Roberto Cañedo, Fernando Fernández, Rosaura Revueltas, 
Eduardo Arozamena. Duração: 95 min. 
20 Sobre Los de abajo ver: AZUELA, Mariano. Los de abajo. Madrid: ALLCA XX, 1997. 
21 BENJAMIN, Walter. Magia, técnica, arte e política: obras escolhidas Volume I. Tradução 
Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 2010, p. 224. 



nas suas lutas no presente, que buscam a reparação ou redenção de aspectos 

desse passado que pareciam perdidos, mas que ressurgem relampejantes no 

agora. Este autor utiliza da alegoria para construir seus conceitos pois para ele 

o passado só retorna enquanto imagens, porque é impossível reconstruí-lo tal 

como existiu. São imagens do passado que se encontram com as do presente, 

formando um agora. 

Conforme Gagnebin, Benjamin sugere que o historiador deve “saber ler 

e escrever uma outra história, uma espécie de anti-história, uma história a 

‘contrapelo’”22, uma história que não está na historiografia construída pelos 

grupos dominantes, uma história que salve (redima, repare) os destroços e que 

seja atenta  ás súplicas dos indivíduos de outrora. Diante do impacto da 

concepção de história de Benjamin, passei a rever os filmes e as 

representações de passado e presente ali contidas, buscando os possíveis 

diálogos. O cineasta De Fuentes, seguramente, afasta-se da história oficial 

sobre a Revolução, busca e encena outra, na qual, pelos questionamentos que 

faz na sua narrativa sobre o passado, através dos diálogos e imagens fílmicas, 

coloca a necessidade de redenção de homens e mulheres, ainda sem lugar na 

história da revolução de seu país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 GAGNEBIN, Jeanne M. Walter Benjamin os cacos da História. São Paulo: Brasiliense, 1982, 
p. 66. 
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