
 

 

 
 

A Questão Agrária e a Questão Militar no Brasil 

Luiz Otávio Marazzi Messeder 

 

A partir da teoria marxista de estado, que o entende como instrumento de dominação de 

uma classe sobre outra, pode-se inferir a importância dos militares enquanto 

componente chave do aparelho estatal. Quando não é mais possível o armamento geral 

da sociedade, menos ainda a inexistência de homens armados, a organização militar 

centraliza e, na maior parte das vezes, executa as principais atividades armadas de uma 

sociedade. Sua forma histórica, por sua vez, como do estado, é condicionada ao 

interesse de classe a qual a organização militar se submete e à correlação de interesses 

em forças desta com as demais classes e suas próprias expressões militares. 

 

A guerra, questão principalmente atribuída aos militares, não só o confronto físico como 

elaboração de doutrinas, estratégias e táticas, não está livre ou alheia à determinação da 

sociedade de classes. Ao longo da história as guerras sempre foram travadas ao interesse 

de uma classe e, mesmo que esta fosse apresentada como de interesse geral de uma 

sociedade, não só a própria guerra como a forma de guerrear subordinou-se aos modos e 

meios de produção. À exemplo temos a constatação de Engels em seu trabalho acerca 

do desenvolvimento das táticas de infantaria na Europa moderna.  

 

Ainda sobre a guerra, esta pode ser dividida em duas formas de guerra: a guerra interna 

e a guerra externa, que se distinguem quanto a vigência. A primeira diz respeito a guerra 

entre facções beligerantes dentro de uma mesma sociedade, a segunda entre forças 

beligerantes exteriores à sociedade. Se esta última forma geralmente é muito clara de se 

identificar, pois geralmente é travada entre dois cobeligerantes estatais, a segunda nem 

sempre é declarada e requer atenção do observador em notar na sociedade em questão a 

convergência de seus aspectos. 

 

Por fim entende-se profundamente relacionadas as seguintes questões: a natureza de 

classe de um determinada sociedade, suas forças militares e sua forma de guerrear.  

Assentada numa certa ordem econômica-social, suas contradições, as classes sociais em 

pugna por conquistar e assegurar seus interesses objetivos, vão se utilizar de formas 

militares correspondentes à sua classe com suas próprias formas de guerrear. 

Dialeticamente, as organizações militares distintas vão interferir na realidade 



 

 

 
 

provocando alterações na correlação de forças entre as classes sociais e, por sua vez, as 

formas de guerrear alterarão também se modificarão as organizações militares. 

 

Partindo deste entendimento o seguinte capítulo busca entender na particularidade 

histórica do campo brasileiro, como se deu a relação entre o caráter de classe do estado 

brasileiro, as formas de organização militar e as formas de guerra, do período do 

Descobrimento até o Golpe Civil-Militar de 1964.Esta investigação possui como base a 

análise de dados históricos e nas conclusões nas obras de Nelson Werneck Sodré, 

Alberto Passos Guimarães1 e Joseph Comblin2. 

 

Este trabalho tem como justificativa o aporte às discussões acerca da endêmica 

violência do campo no Brasil, que adquiriu um caráter belicoso em várias situações ao 

longo da história. Tem consonância com a tese que associa a violência no campo com 

relações de trabalho e de produção que lá vigoram, reconhecendo-a (a violência)como 

fruto do regime latifundiário que permaneceu intocado ao longo dos séculos de 

formação do Brasil. Julga incompleta as análises de cunho somente quantitativas ou 

legalistas que ignoram o aspecto social e associam a violência no campo à pura 

criminalidade, chegando a conclusões já refutadas por Rui Facó que, reconhece, que se 

assim fosse  ao tempo cangaço e do messianismo haveria:“[...] uma percentagem de 

criminosos de todo anormal, desconhecida em qualquer país, em qualquer época 

histórica” [FACÓ, 2008, p.13]. 

 

Igualmente na atualidade do campo brasileiro, há que se considerar o endemismo da 

violência fundiária no Brasil. Esta não pode ser associada principalmente a existência de 

militares corruptos ou a elementos criminosos recrutados às margens da sociedade rural. 

Os camponeses com pouca ou nenhuma terra, indígenas e quilombolas ao invadirem um 

latifúndio com fins a repartição entre as famílias ou à autodemarcação de territórios 

ancestrais distinguem-se consideravelmente de uma invasão de lote privado por parte de 

um criminoso genérico. Os assassinatos, ameaças e despejos realizados pela pistolagem 

como pela polícia, por sua vez, pouco se assemelham a ação de um assassino, bandido 

ou mesmo um abuso policial “isolado”. Ao contrário, não é das margens, mas do seio da 

 
1Quatro séculos de Latifúndio 
2
A Ideologia da Segurança Nacional 



 

 

 
 

sociedade rural, cindido antagonicamente entre latifúndio e campesinato, que se origina 

toda a violência que perpassou a história de lutas do campo brasileiro. 

 

Alberto Passos Guimarães (1989), afirma que a colonização brasileira foi um 

empreendimento da nascente burguesia mercantil portuguesa com a aristocracia 

fundiária, na qual a primeira tomou a frente na fase das navegações e comércio costeiro 

do pau-brasil e a segunda, a partir de 1530, com a colonização sistemática sobre os 

territórios até então ocupados pelos povos indígenas, com a implantação dos sistemas de 

capitanias hereditárias e sesmarias. Surge pela primeira vez na história do país, a 

propriedade de terras – os povos indígenas viviam sob o comunismo primitivo 

[ENGELS, 1977] ao qual inexistia a propriedade – sob o regime latifundiário. Mediante 

a impossibilidade da coroa ou mesmo da incipiente burguesia mercantil portuguesa – 

ainda focada no comércio com as Índias – em promover a ocupação, ficou a cargo dos 

homens bons3 a colonização territorial portuguesa transplantando o regime feudal 

imperante no Velho Mundo naquele momento.   

 

As capitanias hereditárias, forma primeira de implantação do regime feudal à 

particularidade brasileira, consistiram na concessão de amplas faixas de terra a fidalgos 

do continente, que sobre elas adquiriam o papel de defendê-las, cobrar tributos, explorá-

las economicamente e povoá-las. Para tal dispunham do direito à distribuição de 

sesmarias.  

 

As sesmarias, que em Portugal, serviram a fixação do homem a terra num período de 

escassez de mão de obra para agricultura e ao estímulo a produtividade sobre as terras, 

no Brasil pela distância com a Metrópole, como pela natureza colonial do 

empreendimento, tornaram-se germens do latifúndio. Destarte, pela própria natureza do 

latifúndio colonial, “despopulador” (GUIMARÃES, 1989) e improdutivo, o sistema de 

sesmarias, por si só, não resolveria o problema da “falta de braços” para a agricultura no 

Brasil. Este seria parcialmente resolvido com a adoção de formas compulsórias de 

trabalho: escravidão indígena e, posteriormente, a escravidão negra. 

 

 
3 “Homens bons eram todos os que exploravam o trabalho alheio (...)” [SODRÉ, p. 41-42]; “(...) só não 

eram homens bons os operários, os mecânicos, os degradados, os judeus e os estrangeiros” [FLEIUSS, 

apud SODRÉ p.41, 2010] 

 



 

 

 
 

Esta mudança no caráter da colonização da América Portuguesa suplantou a navegação 

de cabotagem e fez da exploração de gêneros agrícolas, primeiramente a cana de açúcar, 

a principal atividade da colônia. No aspecto econômico, permitiu a incorporação do 

Brasil na sociedade de classes e no sistema mercantilista, visto que ao contrário da Ásia 

e da África, seus povos não haviam alcançado a primeira premissa e, portanto não 

dispunham de mercadorias para vender à Metrópole nem de recursos para comprar os 

produtos europeus. Quanto à questão territorial, promoveu a ocupação portuguesa, até 

então distribuída pontualmente por feitorais, em largas faixas de terra litorânea à custa 

da guerra com o nativo como com as demais potências coloniais que constantemente 

assediavam as costas brasileiras. 

 

Devido a ampliação do território colonial como de sua importância econômica, o 

problema da segurança também necessitou desenvolver-se. As armadas de policiamento 

vindas da Metrópole mostravam-se insuficientes em coibir o contrabando e a pirataria, 

e, portanto, salvo operações de maior escala, a defesa da colônia se deu principalmente 

pelos próprios colonos: “Para operações de outro tipo, visando o inimigo externo, o 

corsário, ou o inimigo interno, o indígena, o aparelho local e privado seria suficiente” 

[SODRÉ p.32] [grifo meu]. Evidencia o aspecto privado nas primeiras formas de 

organização militar brasileiras, subordinadas diretamente aos grandes proprietários de 

terra – vide o bandeirantismo, as Ordenanças e mais tarde a Guarda Nacional e demais 

exércitos de jagunços – que vão aparecer toda a história brasileira. A respeito da 

organização militar na colônia naquele período Sodré diz: 

 

Aparecem, assim, três tipos de organização militar. O que diz respeito 

às forças terrestres: as regulares, tropas provindas do reino, como 

aquelas que acompanharam Tomé de Sousa e outros governadores 

gerias, ou acudiram as operações especiais contra invasores poderosos 

[...]; a semirregular, constituído pelos Serviços de Ordenanças, 

regulares do ponto de vista de que institucionalizadas pela legislação 

[...] concedidas aos donatários [...] mas irregulares do ponto de vista 

de que não eram compostas de soldados, mas de moradores, 

povoadores, sesmeiros que deixavam os seus trabalhos para acudir às 

necessidades militares quando se apresentava a oportunidade; e 

irregulares, aquelas que se organizam a base da iniciativa de 

povoadores, moradores, colonizadores, à margem da legislação [...] do 

tipo da bandeira [SODRÉ, 2010, p. 32]. 

 

Se ao primeiro tipo de organização militar caberiam “(...) operações especiais contra os 

inimigos poderosos” [SODRÉ, p. 32, 2010], como por exemplo, as invasões francesas e 



 

 

 
 

holandesas em solo brasileiro, ao segundo tipo, semirregular e irregular caberiam os 

enfrentamentos constantes com os indígenas e quilombolas que demandavam o 

empreendimento colonial. Às primeiras correspondiam diretamente ao interesse 

monopolista das classes dominantes metropolitanas sobre sua colônias; as demais 

correspondiam ao interesse da classe dominante local, os grandes latifundiários. 

Destaca-se que a convivência entre estes dois tipos de organização militar, subordinados 

à classes distintas, foi possível pela convergência de interesses entre elas: 

 

“[...] as bandeiras e as Ordenanças, defendiam os interesses da classe 

dominante colonial e espelhavam a supremacia desses interesses, na 

fase em que a ordem privada era absoluta [...] Enquanto os interesses 

da classe dominante da metrópole e os interesses da classe dominante 

na colônia se conjugaram, esse tipo [as Ordenanças] de organização 

militar satisfez perfeitamente as necessidades e sua vigência atendeu 

as condições reais da sociedade” [SODRÉ, 2010, p.43] (grifo meu) 

 

Como finalidade, e também em sua forma de organização militar tais forças estavam 

expressas na sua vinculação com ordem feudal imperante na colônia. As bandeiras se 

caracterizavam por serem grandes grupos militares nômades, compostos principalmente 

por tropas indígenas submetidos ao comando autocrático de mameluco ou branco, 

envolvido principalmente no apressamento de índios e negros fugidos como na 

exploração do oeste brasileiro [SODRÉ, 2010]. Sobre os Serviços de Ordenança, sua 

forma mais organizada, estava em plena consonância com as castas coloniais.   

 

A hierarquia dos comandos era distribuída pelos senhores de terras e 

escravos, ou de terras e servos, permanecendo deles privativa. Os 

oficiais subalternos, sargentos e cabos eram nomeados pelos capitães, 

mediante a aprovação pelos capitães-mores; capitães mores, pelas 

câmaras4, mas de organização anterior de 1548” [SODRÉ, 2010, p. 

42].  

 

Em síntese, sobre a organização militar das forças irregulares e semirregulares, os “[...] 

comandos eram constituídos pelos senhores, e as tropas constituídas pelos servos” 

[SODRÉ, p. 41, 2010] e sua atuação era principalmente voltada à guerra “interna” e sua 

subserviência direta aos grandes senhores de terra. 

 

 
4 As Câmaras exerciam funções administrativas e judiciárias nas cidades e vilas do Brasil colonial, 

compostas por vereadores e juízes ordinários eleitos pelos “homens bons”. 

 



 

 

 
 

Da parte dos povos oprimidos vivendo à margem do sistema colonial: indígenas, negros 

e quilombolas, houve as mais diversas formas de resistência equivalentes ao seu 

desenvolvimento social. Aos primeiros, partindo das categorias marxistas de Engels 

[ENGELS, 1977] quanto ao desenvolvimento da sociedade humana, encontravam-se à 

época do “Descobrimento” ao nível do comunismo primitivo: viviam numa sociedade 

sem classes, sem propriedade e sem estado, portanto não possuíam uma classe ou casta 

militar e era possível quando necessário o armamento espontâneo da sociedade sem que 

existisse um exército ou algo do tipo. Dos quilombolas, de origens variadas quanto ao 

nível de desenvolvimento histórico dos povos: na África havia povos que viviam do 

comunismo primitivo, escravismo e feudalismo; como o nível técnico superior expresso 

na metalurgia, permitiram formas de organização superiores como o próprio Quilombo 

dos Palmares. 

 

Após a descoberta do ouro em Minas Gerais em 1697 pelos paulistas, a região sul – 

atual Sudeste – da colônia do Brasil, até então secundarizada em relação ao Nordeste, 

passa a atrair uma grande quantidade de brasileiros como de portugueses provocando 

grandes transformações demográficas, econômicas, administrativas e militares na 

América Portuguesa.  

 

Dos 300 mil habitantes estimados no Brasil de 1690, até o final do século XVIII se 

tornaram 3 milhões [SODRÉ, 2010]. Grande parte dessa população fora conduzida para 

as regiões mineradoras de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Rapidamente uma 

grande população de brasileiros do norte da colônia e de Portugal instalou-se nas Minas, 

passando a disputar este território com seus descobridores, os bandeirantes paulistas – 

deflagrando a Guerra dos Emboabas (1707-1709).  

 

O impacto demográfico foi tão intenso que o uso da língua geral5 até então imperante na 

população de bandeirantes e indígenas foi rapidamente substituída pelo português. 

Acrescenta-se a dificuldade prover alimentos a esta população e a inflação no preço dos 

alimentos e seguida de crises recorrentes de fome. Mesmo em Portugal foi necessário 

restringir a emigração para o Brasil em razão do grande volume de pessoas que 

deixavam a Metrópole. Também, em razão da natureza da exploração mineradora: o 

 
5Língua crioula com base no tupi antigo e influência do português e espanhol, utilizada pelos 

bandeirantes entre o século XVI e XVIII.[LEITE, 2013] 



 

 

 
 

surto minerador foi acompanhado do florescimento urbano no interior do Brasil, 

multiplicando uma incipiente classe média de burocratas, profissionais liberais e 

artesãos. 

 

Diante da iminência do contrabando aurífero e diamantífero, Portugal passou a exercer 

um maior controle sobre as regiões mineradoras no intuito de fazer fluir o máximo das 

riquezas possíveis para a Metrópole. Entre eles a criação de uma série de impostos e o 

recrudescimento dos monopólios coloniais. Desta vez, ao contrário da exploração 

canavieira em que colaboravam as classes dominantes nativas e reinóis, estas agora 

entravam em contradição acerca da repartição dos lucros da mineração. Para fazer valer 

toda a sorte de tributações e monopólios impostos, “(...) a metrópole foi obrigada a 

instalar todo um imenso aparelho de poder público, que a representasse” [SODRÉ, 

2010, p.61]. 

 

Assim criou-se um aparelho burocrático até então inexistente no Brasil, baseado no 

“fisco6, justiça e nas milícias” [SODRÉ, p.61, 2010] do qual os quadros dirigentes eram 

predominantemente portugueses ou homens de confiança destes. As capitanias por 

doações foram substituídas por aquelas administradas diretamente pela colônia. Em 

razão do crescimento do peso econômico, a capital do Brasil foi transferida de Salvador 

para o Rio de Janeiro. Construíram-se estradas e demais prédios de repartições públicas 

(prisões, casas de fundição, etc.) que marcam o urbanismo das cidades coloniais do 

século XVIII.  

 

“No terreno militar, agora, pois, não era cabível a delegação de atribuições e, portanto, a 

constituição de organizações militares cujos quadros de comando e direção estivessem 

em mãos de elementos coloniais” [SODRÉ, p 61, 2010]. O poder público houve de se 

agigantar no campo militar e gerou neste uma nova forma mais condizente com a nova 

relação de classes na colônia foi o declínio das Ordenanças e o crescimento das milícias 

e o aumento da presença das tropas regulares.  

 

As milícias diferentemente das ordenanças, que eram acionadas apenas quando as 

circunstâncias obrigavam, tendiam a serem mais perenes em razão de sua atividade 

 
6 Imposição do imposto colonial sobre a produção do ouro [SODRÉ, 2010]. 



 

 

 
 

principal, a de policiamento, controle e enfrentamento aos súditos insurrectos ou 

inadimplentes. “É uma força destinada a fiscalizar o povo, a vigiar as suas ações, 

reprimir suas ações de rebeldia –, é uma força contra o povo” [SODRÉ, p.66, 2010]. 

Aqui se entende como povo os próprios colonos e não os índios e quilombolas que 

viviam a margem da sociedade colonial. Este é um traço diferencial entre as duas 

formas de organização militar. 

 

Até a independência em sete de setembro de 1822, as forças militares do Brasil estavam 

divididas em três tipos, para além das irregulares: forças de linha ou metropolitanas, 

oriundas de Portugal, as milícias repressivas e as ordenanças. Esta última, cada vez mais 

eclipsada em razão das duas primeiras. 

 

Com a transferência da Coroa, em 1808, e, portanto da sede do império colonial 

português para o Brasil, junto com a Família Real veio toda a Corte e aparelho 

burocrático que contribuiu para centralização das decisões do império na Colônia em 

mãos lusas. No que diz respeito à situação militar, os militares reinóis praticamente 

monopolizaram os comandos e alto-oficialato. “Como postos militares, de capitão para 

cima, acabam, praticamente, por se fazer o monopólio dos emigrados lusitanos, os 

representantes da nobreza rural [se] descontentaram também” [VIANA, p.30 apud 

SODRÉ, 2010, p.65]. As contradições entre as classes dominantes brasileiras e 

portuguesas, já expressas de forma mais intensa desde o século XVIII, vão se somar as 

da sociedade em geral com o colonialismo português e com o incremento das ideologias 

iluministas e nativistas que já vinham inspirando conjurações e revoltas malfadadas de 

cunho nativista e liberais, que vão se consumar no processo de separação das Coroas de 

1822. Ainda que não fosse uma revolução, por não alterar fundamentalmente a estrutura 

social brasileira, isto significou o rompimento da classe dominante brasileira com a 

portuguesa e sua subsequente filiação às classes dominantes britânicas.  

 

Entre os militares brasileiros, em especial os de baixo oficialato, a convivência com as 

tropas portuguesas já vinha sendo bastante conflituosa. Oriundos de Portugal, estes 

oficiais representavam os interesses das classes dominantes portuguesas. Elas irão se 

chocar com as tropas brasileiras, recrutadas em diversos estratos da sociedade, e que 

geralmente estavam em posição submissas a essas. Este convívio entre as tropas de duas 

nacionalidades e representando diferentes interesses de classes, vai resultar nas tropas 



 

 

 
 

brasileiras, o desenvolvimento de uma ideologia nativista que irá fomentar o movimento 

independentista. 

 

Ao suceder a Proclamação da Independência do Brasil em 1822, ocorrerá em território 

nacional o enfrentamento de tropas brasileiras (acrescidas de portugueses adeptos à 

causa da Independência) e portuguesas. O Império brasileiro irá recorrer a mercenários 

para complementar seus quadros e formar as forças armadas, o que aliado aos oficiais 

portugueses aderentes à causa da Independência e, posteriormente, a de D. Pedro I no 

tempo posterior a abdicação, irá criar uma desconfiança nas classes dominantes nativas 

com o exército. 

 

Neste período, correspondente ao Primeiro Reinado, a cisão na sociedade entre uma 

fração lusitanista e uma brasileira, irá marcar a situação política brasileira, agravada 

pela dívida internacional herdada de Portugal, a Guerra da Cisplatina e o constante 

envolvimento de D. Pedro I com a questão sucessória da ex-Metrópole. No corpo das 

Forças Armadas, igualmente, irão conviver tendências políticas e o envolvimento das 

Armas em causas políticas se fará presente em ambos partidos. 

 

Com a abdicação de D. Pedro I, a divisão da sociedade em três partidos: os Caramurus, 

regressistas – defendiam o retorno de D. Pedro I ao país –; os Ximangos – centristas que 

englobavam a maior parte das oligarquias rurais opostos ao regresso de D. Pedro I, uma 

vez receosos de perder seus privilégios –; e os Farroupilhas – que pretendiam levar o 

processo de independência com a adoção de um governo republicano liberal. Com a 

morte de D. Pedro I7 torna-se inviável seu retorno. Nesse sentido, “(...) as duas 

primeiras correntes se somam e operam o isolamento da terceira” [SODRÉ, 201, p 135]. 

Novamente a politização seguia presente nos quarteis, somada as condições materiais 

empobrecidas dos praças e baixo oficialato, tornando-se fértil à sedição. 

 

As ordenanças e milícias terão seu fim em 1831, com a criação da Guarda Nacional no 

Brasil, subordinada ao Ministério da Justiça. Esta corresponderá à necessidade encarada 

pelas classes dominantes brasileiras de se criar uma força alternativa ao tumultuado 

exército. Diferente da homônima francesa, a qual a Guarda Nacional brasileira se 

 
7 Morre em 1834, em Queluz (Portugal). 



 

 

 
 

inspirava, em razão dos distintos conteúdos de classe de ambos os países, as guardas 

nacionais serão bastante diferentes. 

 

Criada no início da revolução burguesa, a guarda francesa consistia em corpos de 

cidadãos armados, não subordinados ao comando das forças armadas, com oficiais 

eleitos e baseados no alistamento de toda população masculina entre 18 e 60 anos, que 

serviam tanto oficialmente nas tarefas de policiamento e reserva militar, como 

contraponto do Terceiro Estado a tentativa da restauração monárquica. A brasileira, por 

sua vez, numa sociedade baseada no trabalho compulsório e semicompulsório (a 

população de escravos naquele momento beirava a dois milhões) naturalmente não faz a 

emulação nacional do levèeenmasse.8 

 

No Brasil as Guardas Nacionais, igualmente não subordinadas ao exército, e sim aos 

juízes de paz, presidentes de província e ao Ministério da Justiça, eram corpos 

paramilitares recrutados entre os eleitores.9 –– e seus filhos. A respeito dos cargos, os 

mais elevados de coronel e major eram indicados pelo governo e os demais por votações 

entre todo o corpo de guardas nacionais (tal como na francesa), o que rapidamente foi 

substituído com o Ato Adicional de 1834 por nomeações provinciais, propostas pela 

câmara municipal, e mais tarde, pela nomeação dos próprios comandantes da Guarda. 

Assim sobre o completo domínio das oligarquias regionais, a Guarda Nacional passou a 

ser as “Forças Militares do Latifúndio”, tal como denominada por Nelson Werneck 

Sodré [SODRÉ, 2010, p.134,].  

 

O coronelismo passa a ser utilizado para descrever a relação entre poder público e o 

poder privado dos grandes senhores de terra na República Velha e posteriormente a ela, 

possui sua origem no posto de coronel da Guarda Nacional concedido aos latifundiários. 

Após o fim da Guarda Nacional em 1922 seguiram ostentando o título de “coronel” e 

assim são tratados até hoje em certas regiões do país [GUIMARÃES, 1976]. 

 

 
8“Levante em massa”. Termo francês para conscrição durante as Guerras Revolucionárias Francesas, em 

que toda a população era chamada a incorporar as frentes de guerra contra a Primeira Coalizão de 

monarquias europeias, particularmente os jovens do sexo masculino entre 18 e 25 anos.  Este princípio 

mais tarde serviu como base para a conscrição em massa adotado pela grande maioria dos países 

contemporâneos em algum momento de sua história. 
9 À época o voto era censitário e atingia menos de 5% da população brasileira [SODRÉ, 2010]. 



 

 

 
 

Durante a primeira Regência (1831-1834), o Exército Brasileiro diminuirá em 

importância o número de tropas, enquanto a Guarda Nacional, recém-criada, se tornará 

a maior força armada do Império. Esse arranjo persistiu até a Guerra do Paraguai (1864-

1870) quando o Exército retoma sua importância. Mesmo as guerras platinas anteriores 

a Guerra do Paraguai, foram “(...) sustentadas principalmente pelas forças irregulares” 

[SODRÉ, 2010, p. 74], sendo forças suplementares de outras procedências (inclusive do 

Exército).  

 

A vinculação das tropas da Guarda Nacional às oligarquias regionais era tamanha que, 

mais de uma vez, estas aderiram às revoltas contra o governo imperial, inclusive 

havendo o enfrentamento de Teófilo Otoni e Duque de Caxias em 1842 na Batalha de 

Santa Luzia.10 Se na França a Guarda Nacional serviu de garantia armada do poder do 

Terceiro Estado frente à aristocracia e monarquia, no Brasil ela foi a garantia armada do 

poder do latifúndio frente aos impulsos centralizadores do Império. 

 

O Exército a partir da década de 1870, prestigiado pela vitória no Paraguai, passa a se 

defrontar com um cenário nacional de privações materiais e descaso por parte da classe 

política latifundiária frente a Guarda Nacional. Pela origem de classe de seus quadros, 

em especial do jovem oficialato, principalmente as classes médias urbanas, que o viam 

como forma de ascensão social e instrução num país que vigorava o analfabetismo e a 

educação obscurantista religiosa, o Exército torna-se um terreno propício para a 

penetração de ideologias contrárias ao poderio das oligarquias e da monarquia. 

Encorajados pela situação de crise do fim da escravidão e, por conseguinte, do II 

Império (1840-1889), como pelas represálias do governo às críticas militares11 na 

imprensa, os militares serão impelidos a intervir no sistema político.   

 

Em 1889 isso vai se concretizar com a primeira quartelada bem sucedida da história 

brasileira, que instaura o regime republicano no Brasil. Apesar de todo fervilhar 

ideológico no seio do Clube Militar, instância que desde 1887 em sua fundação vai ser 

 
10 Batalha travada entre o Exército Brasileiro e os revoltosos liberais em Santa Luzia, Minas Gerais, em 

1842, como parte das Revoltas Liberais de 1842. [SODRÉ, 2010] 
11 A crise militar na relação entre Exército e imprensa foi deflagrada pela represália do governo ao 

tenente-coronel Sena Madureira em razão em relação as declarações contrárias à contribuição do 

montepio pelos militares. Doravante a classe latifundiária e o Exército entrarão numa contenda sob o 

mote do direito dos oficiais à fazer declarações políticas  [SODRÉ, 2010].  



 

 

 
 

importante palco de disputas ideológicas no seio das armas brasileiras, a República irá 

rapidamente acomodar a estrutura de classes da sociedade brasileira. A República da 

Espada (1889-1894), por sua vez, irá se transformar na República Oligárquica (1894-

1930). Tal como a Independência, a República quanto ao conteúdo de classe significou 

apenas um rearranjo de poder das classes dominantes apesar da mudança da forma de 

governo [SODRÉ, 2010]. 

 

Já secundarizada, ao fim do Segundo Reinado e na Primeira República, a Guarda 

Nacional vai seguir um lento definhar, consumado em 1922 com sua incorporação ao 

Exército Brasileiro. Destino bem distinto de sua homônima francesa que teve seu fim 

decretado em 1871, em razão de ter aderido aos insurrectos proletários na Comuna de 

Paris12 após a derrota da Guerra Franco-Prussiana. 

 

Mesmo alijada da Guarda Nacional, as oligarquias latifundiárias brasileiras se 

conservaram salvaguardadas perante o exército, pela presença histórica de forças 

irregulares – os jagunços –, e dos corpos militares policiais, que fortalecidos pelo 

federalismo da Constituição de 1891 davam garantias aos vícios de poder coronelista 

nas repartições públicas, em especial as municipais e estaduais [LEAL, 1976].  

 

O conceito de coronelismo [LEAL, 1976] concebe o fenômeno não como uma 

expressão genérica do poder dos grandes senhores de terra – que se estende por toda a 

história brasileira – mas sua forma, em especial a partir da Primeira República. Neste 

período, que historicamente situa-se dentro do Imperialismo, caracterizado, entre outros 

aspectos, pela exportação de capitais dos países imperialistas às colônias e semicolônias 

[LÊNIN, 2011] e, por conseguinte, do desenvolvimento do capitalismo nelas, a 

influência, da classe latifundiária sobre o aparelho de Estado vai passar a disputar com a 

da nascente burguesia nativa, estando ambos atados a dominação estrangeira. Assim, o 

poder privado agigantado da classe senhorial que caracterizou a fase colonial e imperial, 

irá minguar-se paulatinamente ao desenvolvimento de instituições públicas, 

características do moderno estado burguês, que, dialeticamente, serão corrompidas pelo 

poder privado dos coronéis em decadência política e econômica – esta que se dava com 

 
12 Primeira experiência do proletariado em tomar o poder político sucedeu entre março e maio de 1871, 

na cidade de Paris (MARX, 2015). 



 

 

 
 

a lenta desintegração do latifúndio semifeudal que se deu após o fim da escravidão 

[GUIMARÃES, 1976] – retroalimentando relações de troca de favores [LEAL, 1976].  

 

As antigas formas da organização militar de caráter irregular ou semirregular baseadas 

diretamente no poder privado, paulatinamente perderiam forças e seriam suplantadas 

pelas formas de organização militares regulares baseadas no poder estatal. Ao poder 

privado, a tendência será, em alguma medida, conservar forças irregulares de jagunços – 

tal qual a pistolagem e a milícia moderna – para disputas locais e a influência corruptora 

sobre a organização militar pública, em especial as polícias.  

 

Ainda durante a República Velha, contudo, houve grandes conflitos dos quais as 

organizações militares irregulares desempenharam papel importante, demonstrando a 

lentidão de um processo sem rupturas. Apoiadas em tropas de jagunços fiéis aos 

senhores de terra, facções beligerantes se enfrentaram durante a Revolução 

Federalista13, a Sedição de Juazeiro14 e a Revolução de 1923.15 

 

Da parte do campesinato pobre, classe que compunha a base dos exércitos particulares 

latifundiários, mantinha-se esmagado nas mais atrasadas relações semifeudais baseadas 

no cambão, meia e terça, sem acesso a terra e submetido a toda sorte de privações 

materiais. Diferente da França e dos demais países que realizaram revoluções 

democrático-burguesas no século XVIII e XIX, no Brasil a revolução burguesa não 

triunfou e nunca haveria uma ruptura radical com as relações semifeudais e 

semicoloniais as quais o povo estava imposto, em relação à primeira, principalmente o 

campesinato. Desta classe surgirão importantes movimentos populares de contestação e 

resistência ao sistema latifundiário que gerarão suas próprias formas de organizações 

 
13Guerra civil conflagrada nos estados do Rio Grande do Su (RS) Santa Catarina (SC) e Paraná (PR) 

entre federalistas partidários de Gaspar Silveira Martins, os “maragatos” e republicanos partidários de 

Júlio de Castilhos, os “pica-paus”, apoiados pelo governo federal encabeçado por Floriano Peixoto 

[ABREU, s.d.]. 
14Conflito entre duas oligarquias latifundiárias, uma liderada por Floro Bartolomeu e Padre Cícero com 

base política no Sertão, e a outra, pelos Aciolys com base política no litoral. Este último grupo naquele 

momento encontrava-se instalado no aparelho de estado por meio de seu governador Franco Rabelo. A 

contenda resultou na vitória da primeira com apoio do governo federal [FACÓ, 2008].  
15Guerra entre facções da oligarquia gaúcha deflagrada por Joaquim Francisco de Assis Brasil em reação 

à reeleição Antônio Augusto Borges de Medeiros ao quinto mandato de governador [MOREIRA, s.d.]. 



 

 

 
 

militares. Ocorrerão neste período, grandes guerras camponesas como as de Canudos16, 

Caldeirão17 e Contestado18, onde tal qual na Europa, na guerra de Thomas Müntzer19 o 

conflito de classes tomou um contorno religioso messiânico. 

 

Nessas guerras, particularmente em Contestado, Cangaço e Canudos, os grupos armados 

irregulares dos camponeses, compensaram seu atraso técnico e logístico diante de seus 

opositores, com um profundo vínculo com a população e o conhecimento sistemático do 

território. Em Contestado, por exemplo, foram necessários quatro anos de guerra, sete 

mil homens do Exército Brasileiro, para além de forças estaduais e jagunços e o 

primeiro uso militar de avião no Brasil para se derrotar o Exército Encantado de São 

Sebastião em toda a extensão do Contestado. Em Canudos, os romeiros mesmo 

concentrados em um único ponto, o arraial de Canudos, resistiram em guerra de posição 

por mais de um ano, sendo necessárias quatro expedições militares com um total de 12 

mil homens e o uso de artilharia. O Cangaço, por sua vez, compostos por pequenos 

grupos nômades com pouco ou nenhuma relação entre si, atuaram pelo Sertão 

Nordestino por mais de quarenta anos, sendo somente extinto com a morte de Corisco 

em 1940.  

 

Ao mesmo tempo a pugna do exército com o poder latifundiário e sua resistência a 

modernização das instituições irá se manifestar em diferentes momentos. Aos governos 

de marechal Deodoro da Fonseca (1889-1891) e do marechal Floriano Peixoto (1891-

1894), a República da Espada, a ferrenha oposição desempenhada pelas oligarquias 

latifundiárias de diversos estados – vide a Revolução Federalista de 1893-1895 – 

termina com uma reacomodação política mais vantajosa das classes latifundiárias no 

poder estatal. A partir daí – com a exceção do governo do Marechal Hermes da Fonseca 

 
16Guerra travada entre 1896-1897, entre os romeiros seguidores de Antônio Conselheiro residentes no 

arraial de Belo Monte e os jagunços dos latifundiários baianos, Polícia da Bahia e o exército Brasileiro, 

que necessitou de três campanhas para destruir o arraial de Belo Monte [FACÓ, 2008]. 
17 Caldeirão de Santa Cruz do Deserto foi uma comunidade de romeiros e flagelados lideradas pelo beato 

Lourenço que perdurou de 1926 até 1936 em Crato, até ser completamente dispersada pelo exército 

brasileiro [FACÓ, s.d.]. 
18 “Contestado (fronteira Paraná-Santa Catarina) (1912/16), onde o governo federal teve que empenhar 

importantes contingentes do Exército para enfrentar os "jagunços" [aqui referente aos camponeses] 

durante três anos e, finalmente, dizimá-los” [FACÓ, p.43] [nota minha] 
19 Ou Guerra dos Camponeses. Conflito ocorrido nos anos de 1524 e 1525, entre o movimento dos 

camponeses liderado pelo pastor saxão Thomas Müntzer e a nobreza alemã em meio a Reforma 

Protestante, com a vitória dos senhores feudal. O movimento defendia o fim do feudalismo e do 

monopólio de terras com base nas escrituras bíblicas [ENGELS, 1974]. 



 

 

 
 

(1910-1914) –, as demais presidências de 1894 a 1930, serão ocupadas por 

latifundiários de São Paulo e Minas Gerais, utilizando-se da política do café com leite.20 

Outro momento tenso entre militares e oligarquias regionais, o governo de Hermes da 

Fonseca com suas políticas de Salvação Pública e intervenções militares nos estados do 

Norte e Nordeste derruba facções oligárquicas, geralmente em benefício de outras. 

 

Contudo, das contradições entre o Exército e as oligarquias latifundiárias estaduais, a 

mais expressiva e radical se dará a partir da década de 1920. Particularmente no baixo 

oficialato, representantes do interesse das classes médias nacionais, pequena e média 

burguesia, em oposição ao poder oligárquico, ao vício do sistema eleitoral e corrupção 

das repartições públicas, irá desenvolver-se no movimento Tenentista. 

 

Este movimento, de caráter modernizador nacionalista será composto de levantes 

independentes de quartéis por parte de oficiais insurrectos. Os principais serão os do 

Forte Copacabana, a Revolta de Isidoro e a Coluna Prestes,21 apesar da derrota obterá 

uma importante vitória moral contra a República Velha.  

 

As contradições entre Exército e oligarquias latifundiárias ao longo do século XIX e 

XX, período compreendido como “fase autônoma” das Forças Armadas corresponde à 

adequação da forma das mesmas ao conteúdo das classes dominantes brasileiras. Como 

expressão da derrota da Revolução Democrático-Burguesa no Brasil, todas as 

quarteladas e enfrentamentos institucionais protagonizados pelos militares deste 

período, a despeito das mudanças externas, não lograram sucesso em liquidar a classe 

latifundiária a qual a nascente burguesia terminou por se aliar. 

 

 
A fase autônoma [da história do exército, ocorrida entre 1822-

1930, segundo Sodré] aprecia assim a longa transformação das 

Forças Armadas de instrumento, já inadequado, da classe latifundiária 

– que tem necessidade, por isso, de criar a Guarda Nacional, sua força 

militar específica, depois de ter utilizado o mercenário e o comando 

estrangeiro – em instrumento do latifúndio e da burguesia, ora 

conciliados, ora em luta, até o momento que a burguesia passa a ser 

 
20 Aliança política entre os estados de São Paulo e Minas Gerais para manter a hegemonia na Primeira 

República, na qual se revezavam candidatos mineiros e paulistas a concorrer pela presidência em cada 

eleição, concentrando os votos de ambos os estados. 
21 Maior marcha militar da história do Brasil que percorreu 25 mil quilômetros em dois anos, enfrentando 

o Exército, polícias estaduais e jagunços sem ser derrotada, até se retirar para a Bolívia [SODRÉ, 2010]. 



 

 

 
 

dominante, e denuncia essa supremacia pela participação no poder 

[SODRÉ, 2010, p.287-288]. [Grifo meu] 

 

Enriquece esta análise a teoria do capitalismo burocrático presente nas obras de Martín 

Martín (2007): 

 

Sobre uma base semifeudal e sob um domínio imperialista, 

desenvolve-se um capitalismo, um capitalismo tardio, um capitalismo 

que nasce amarrado a semifeudalidade e submetido ao domínio 

imperialista [...]. O capitalismo burocrático desenvolve-se ligado aos 

grandes capitais monopolistas que controlam a economia do país [...] 

capitais formados, [...] pelos grandes capitais dos latifundiários, 

compradores burgueses e grandes banqueiros; dessa maneiraestá 

gerando capitalismo burocrático amarrado, [...] ao feudalismo, sujeito 

ao imperialismo monopolista [...]. Este capitalismo, alcançado em um 

certo momento de sua  evolução é combinado com o poder do Estado 

e usa os meios econômicos de Estado, usa-se como uma alavanca 

econômica e esse processo gera outra facção da grande burguesia, a 

burguesia burocrática. Desta forma, um desenvolvimento do 

capitalismo burocrático que já era monopolista e se transformou em 

estado (GUZMÁN apud MARTÍN MARTÍN, 2007 p.14-15) 

 

A burguesia burocrática, atada ao imperialismo como ao latifúndio semifeudal, é 

incapaz de conduzir um processo revolucionário democrático. O que se expressa no 

Brasil, com seu desinteresse em conduzir uma revolução democrático-liberal no geral, e 

no particular, que tange ao Exército, a despeito dos seus históricos choques com as 

oligarquias agrárias, termina por servir como instrumento de pressão política da 

burguesia burocrática em sua busca por um melhor rearranjo no aparelho de Estado 

brasileiro a favor do latifúndio. 

 

Não houve a compreensão, não apenas por parte antioligárquica do exército como dos 

setores das classes médias urbanas e da burguesia nacional, de que a base econômica 

das oligarquias regionais era o latifúndio semifeudal que corrompia as instituições 

públicas e colaborava com subjugação nacional, e que sua antípoda era o próprio 

movimento camponês. A despeito das formas obscurantistas e messiânicas do 

campesinato, e que este veio a desenvolver em sua fase embrionária, caracterizados 

como atrasados, criminosos e monarquistas equivocadamente pelos setores 

modernizadores da sociedade e oportunamente pelas oligarquias regionais, este lutou 

pelo direito democrático do direito à terra. 

 



 

 

 
 

Agravada pela Crise de 192922, a crise econômica, política e moral que já carcomia a 

República Velha vai desenvolver-se com a ruptura do esquema oligárquico do Café com 

Leite por São Paulo e na radicalização das eleições brasileiras. Em desacordo com a 

decisão de São Paulo em apoiar um novo presidente paulista, ao invés de um mineiro 

como acordado, Minas Gerais se alia ao Rio Grande do Sul e Paraíba e forma a Aliança 

Liberal, com Getúlio Vargas a presidência, e o projeto reformista apoiado pelo 

Tenentismo. Apesar da derrota eleitoral, a Aliança Liberal organiza um golpe de Estado, 

que é deflagrado no Rio Grande do Sul em outubro de 1930, seguido pelos demais 

estados da federação. À iminência de uma guerra civil generalizada com o encontro às 

forças insurretas e legalistas em Itararé no Paraná, as forças do Exército Brasileiro e da 

Polícia de São Paulo derrubam o governo de Washington Luís em 24 de outubro, 

compondo um governo militar provisório até passar o governo a Getúlio Vargas em 

novembro de 1930.   

 

 

“Façamos a revolução pelo voto antes que o povo a faça pela violência”, fala atribuída a 

Antônio Carlos de Andrade [LIMA, 2018, p.10], presidente do estado de Minas Gerais e 

aderente a Aliança Liberal, sintetiza bem o que foi o processo da Revolução de 1930. 

Diante da falência econômica, política e moral da Velha República, era necessária ao 

estado uma nova reestruturação condizente à nova situação política e econômica, antes 

que se generalizasse a pressão popular sobre o regime abalado.  

 

As oligarquias paulistas, derrubadas em 1930, se insurgiriam em 193223 sem sucesso, 

mas terminariam por ser reintegradas ao aparelho estatal, demonstrada na nomeação de 

um interventor paulista.  

 

Como a Independência e a Proclamação da República, a Revolução de 1930 mantém 

intocada a estrutura fundiária. A burguesia burocrática, instalada à direção do aparelho 

de estado na figura de Vargas, ao mesmo tempo em que dispôs dos recursos estatais 

para financiar a tardia industrialização brasileira, recompunha-se com o latifúndio. O 

 
22 Crise internacional do capitalismo deflagrada com a súbita queda no valor das ações na bolsa de 

valores de Nova York 
23  Revolução Constitucionalista de 1932. 



 

 

 
 

estado manteria sua política de valorização artificial do preço do café24, de crédito para 

melhorias nas propriedades e as anistias e amortizações dos juros dos latifundiários à 

custa do erário público, contribuindo para o endividamento do estado. A inflação 

deflagrada, por conta da depreciação da moeda nacional, também beneficia o latifúndio 

agroexportador. 

 

Tais medidas atenuaram a inevitável crise do sistema latifundiário, cada vez mais 

requerente de apoio estatal para persistir. O sistema capitalista, já em sua fase 

imperialista, caracterizado entre outros aspectos, pelo monopolismo das grandes 

companhias sobre os mercados mundiais, “(...) comprimem incessantemente os preços 

dos produtos primários [GUIMARÃES, 1976, p.175]”. Enquanto internamente o 

esgotamento dos solos, o aumento do preço da produção – já em decorrência da maior 

capitalização do campo – como pela secular falta de mão de obra, fazem encarecer os 

custos da produção. Vejamos: 

 

[…] na presente etapa de sua crise, o sistema latifundiário não tem 

outra alternativa senão a adotar métodos e processos de produção 

diferentes dos que antes utilizava, sendo compelido a realizar 

mudanças nas suas relações econômicas, a investir mais capitais, a 

aumentar a produção e sua produtividade. Isso não se dá sem extremar 

as contradições no seio da classe latifundiária e entre a classe 

camponesa. Uma parte da classe latifundiária incorpora novas áreas às 

suas, aumenta exclusivamente sua produção para reduzir os custos 

proporcionais. Outra parte desfaz-se de suas terras, e com o produto 

da venda das áreas desmembradas introduz melhorias nos processos 

técnicos de produção e beneficiamento. Alguns latifúndios 

desaparecem, loteados em várias dimensões ou fracionados sob 

arrendamento. Outros abandonam a agricultura pela pecuária 

[GUIMARÃES, 1976, p. 175]. 

 

Dentre as alternativas encontradas pelo latifúndio em sua crise, a expansão territorial, 

aumentando a pressão por terras, e a capitalização de seus processos produtivos, juntos 

ou separados conduzem a mudanças no campo brasileiro. Quanto ao primeiro processo, 

vai agudizar as contradições do latifúndio com o minifúndio pela propriedade da terra, 

abrindo todo um período histórico, ainda inconcluso, de intensificação das lutas pela 

terra entre latifúndio e campesinato, como potencializar a colonização do Oeste e Norte 

do Brasil por posseiros e retirantes da seca com a promessa da terra pelo governo, em 

alternativa à Reforma Agrária.  

 
24 Política iniciada pelo Convênio de Taubaté em 1906, na qual o governo comprometia-se em comprar e 

estocar as sacas de café dos produtores para manter os preços elevados no mercado internacional. 



 

 

 
 

 

O segundo processo, amplamente estimulado pelo estado por meio de incentivos fiscais, 

vai se expressar na mecanização e adubação da terra e tem como efeito a expansão das 

relações de trabalho assalariadas do campo. Por exemplo, no Nordeste, onde este 

processo já ocorria desde o fim do século XIX, a consequência será a substituição dos 

banguês25 pelas usinas e pela redução dos antigos senhores de engenho à condição de 

fornecedores das mesmas. 

 

Aliado ao desenvolvimento da industrialização nas grandes cidades pelo capital 

burocrático e estrangeiro, tais mudanças no campo serviriam à expulsão de grandes 

parcelas de camponeses para as cidades, onde seriam absorvidos como mão de obra pela 

nascente indústria e aglomerados em grandes arcos de vilas e favelas, característica 

fundamental da urbanização do Brasil como demais países do Terceiro Mundo. 

 

Todavia a introdução do capitalismo no campo brasileiro, historicamente marcado pela 

contradição de classe entre latifúndio e campesinato, não resultou na forma clássica, 

analisada por Marx, da agricultura capitalista, na qual haveria três classes: o 

latifundiário, o locatário capitalista e proletário agrícola. Aqui, na ausência do locatário 

capitalista (há exceções), o próprio latifundiário apoiado pelo estado aplicou o capital 

em suas terras e tornou-se o próprio latifundiário e capitalista, explorando a renda da 

terra pré-capitalista nas formas de renda-trabalho26, renda-produto27 e a renda da terra 

capitalista na forma do aluguel recebido em dinheiro e da especulação de terras e da 

mais-valia dos empregados assalariados. Aponta Marighela: 

 

O fazendeiro é ao mesmo tempo latifundiário e capitalista. Como 

latifundiário ele se apropria da renda-trabalho e de toda a renda pré-

capitalista. Como latifundiário, sem nenhum intermediário capitalista, 

ele se apropria de toda a renda da terra, inclusive da renda que deveria 

ser absorvida pelo capitalista intermediário se houvesse. Como é ele 

próprio o capitalista, o que investe o capital na terra, paga salário, etc., 

a renda resultante do trabalho do assalariado, bem como o lucro 

 
25  Engenho artesanal de cana de açúcar. 

26"(...) quando o produtor direto trabalha parte da semana num terreno que lhe pertence de fato, com 

instrumentos que lhe pertencem de fato ou de direito (arado, gado, etc.) e emprega os outros dias da 

semana em trabalhar no terreno do latifundiário" [MARX apud MARIGHELA, 1958, sp]. 
27"A próxima forma de renda é a renda em espécie (Productenrende) quando o produtor direto produz na 

terra que ele mesmo explora e dá ao latifundiário o total do produto suplementar em espécie” [LÊNIN 

apud MARIGHELA, 1958, sp]. 



 

 

 
 

médio, isto é, a quota de lucro médio, tudo ficará para ele. Isto quer 

dizer que um fazendeiro de café como latifundiário e capitalista se 

apropria como único senhor de toda a renda da terra, da renda 

capitalista desde a absoluta à diferencial, da renda pré-capitalista e de 

todo o lucro do capital [MARIGHELA, 1958, sp.]. 

 

Assim a introdução do capitalismo no campo no Brasil não extinguiu o latifúndio e nem 

totalmente as relações de trabalho pré-capitalistas. Persistindo ainda no campo formas 

de trabalho que exploram a peonagem28, meias e terças29, cambão30 e outras formas de 

trabalho gratuito, entre outras, combinadas ou não ao regime assalariado. 

 

Da parte do campesinato, ainda que muitos tenham se juntado às frentes de colonização 

do oeste e migrado aos grandes centros urbanos, o aumento da pressão pela terra por 

parte do latifúndio vai resultar na radicalização e organização da luta pela terra em 

patamares superiores ao de até então. Superado a fase das direções messiânicas e o 

banditismo social, a partir da década de 1940 vão se organizar no país as Ligas 

Camponesas, organizada a nível nacional, com os objetivos políticos claros de “fazer a 

Reforma Agrária na Lei ou na Marra” [PORFÍRIO, 2016, p. 12] 

 

De grande importância é também a intervenção comunista do conflito fundiário. 

Fundado em 1922, em Niterói, o Partido Comunista do Brasil labutou por aplicar as 

concepções marxista-leninistas da Internacional Comunista (COMITERN) ao 

entendimento e intervenção da questão agrária brasileira, obtendo maior ou menor 

sucesso em razão das dificuldades de assimilação.  

 

Segundo as teses da Internacional Comunista, o campesinato, em especial nos países da 

América Latina, África e Sul da Ásia – isto é, das colônias e semicolônias –, compunha 

a maioria da população e era um importante aliado do proletariado em sua revolução. 

Assim os comunistas deveriam conquistar para o seu lado a classe camponesa 

atendendo sua demanda pela terra no cumprimento da revolução democrática que 

precederia a socialista. 

 
28 Escravidão por dívida. 
29 Sistema de trabalho no qual o camponês produz na terra de terceiros e entrega metade ou um terço do 

que produz ao dono da terra, daí o nome de meia ou terça da produção (renda-produto) ao proprietário 

como aluguel. 
30 Sistema de trabalho equivalente a corveia do feudalismo europeu, em que o camponês recebe uma 

parcela de terra para cultivar para si tendo em troca de trabalhar um determinado número de dias para o 

latifundiário (renda-trabalho). 



 

 

 
 

 

Para Lênin, o marxismo havia elevado o proletariado a dirigente do campesinato. 

Partindo desta compreensão o Partido Comunista do Brasil buscou em diversos 

momentos acercar-se das lutas camponesas para dirigi-la e desenvolvê-la. Em 1928 é 

criado o Bloco Operário Camponês para concorrer às eleições daquele ano. Após o 

regime Vargas, na chamada República de 1946, os comunistas tiveram intervenção na 

direção de duas importantes guerras camponesas: Porecatu (PR) que aconteceu entre os 

anos de 1946 e 1951, e Trombas e Formoso (GO) entre os anos de 1950 e 1957.  

 

Pela primeira vez na história do Brasil a Questão Agrária havia alcançado importância 

para o desenvolvimento nacional. Além do campesinato, agora se interessavam pela 

Reforma Agrária o movimento operário, a intelectualidade urbana, o movimento 

estudantil e o clero progressista. Antes isolada na história, posicionamentos contrários 

ao latifúndio, como os de André Rebouças, haviam sido generalizados e sistematizados 

por uma geração intelectual de diferentes origens que convergiram quanto à 

compreensão que o monopólio de terras era não somente uma injustiça como um 

entrave ao desenvolvimento nacional, como Josué de Castro, Francisco Julião, Victor 

Nunez Leal e Nelson Werneck Sodré. No campo da literatura, o romance social 

nordestino31, representado por Graciliano Ramos, Jorge Amado, Rachel de Queiroz e 

José Lins do Rego irá retratar as agruras da vida do campesinato brasileiro. 

 

Paralelamente no seio das Forças Armadas brasileiras o momento histórico iniciado em 

1930 foi de disputas e depuração política vão determinar sua atuação nas décadas 

seguintes. A politização no seio das Forças Armadas, deflagrada pelo movimento 

Tenentista, persistiu e mesmo foi estimulada pela situação política internacional (vitória 

da Revolução de Outubro, ascensão do fascismo na Itália e a crise de 1929) que levou a 

radicalização e cizânia no movimento dos tenentes, que originalmente havia surgido 

com demandas de caráter democrático burguês.À esquerda houve a adesão de alguns 

oficiais aos princípios do marxismo, representados principalmente por Luís Carlos 

Prestes, que havia aderido ao comunismo no exílio. “Os militares, sobretudo os mais 

 
31 A literatura nordestina ao longo do século XX tem dado ênfase a alguns elementos sociais e 

geográficos importantes para compreender essa região. É exemplo a presença emblemática do problema 

da seca tanto no sertão quanto na caatinga nordestina; a disputa dos grandes proprietários representados 

pelos coronéis e sua relação de exploração com os trabalhadores do campo; o movimento migratório 

decorrente da falta de oportunidades, o fanatismo religioso; a produção de açúcar e o papel 

desempenhado historicamente pelos engenhos na exploração dos homens do campo, entre outros. 



 

 

 
 

graduados, deram entrevistas em jornais [década de 1920], com alusões indefinidas aos 

princípios de Karl Marx. Claro que isso não assustaria apenas ao latifúndio, mas à 

própria burguesia, e iria juntá-los” [ALCIDO, p.116 apud SODRÉ, 2010, p.319] [grifo 

meu]. 

 

Para Saes [2011], os tenentistas da chamada facção “nacionalista”, a direita, 

organizados no Clube 3 de Outubro, presidido por Goés Monteiro, defendeu um 

programa eclético de caráter reformista, antioligárquico, autoritário, industrializante, 

tecnocrático, centralista e estatizante nos setores chaves da economia. Aderente à frente 

ainda mais eclética de forças que apoiaram a Revolução de 1930 – liberais, industriais, 

classes médias urbanas e as oligarquias dissidentes – o Clube se posicionou contrário a 

reconstitucionalização do Brasil em 1932 e vários de seus membros alçaram altos 

cargos no aparelho de estado, mesmo sem fazer triunfar seus planos políticos. 

 

Em 1934, sob a direção de Prestes, surge a Aliança Libertadora Nacional, dirigida pelo 

Partido Comunista e composta também pelo tenentismo de esquerda e algumas figuras 

do pensamento democrático nacional, com um programa revolucionário agrário, 

democrático e antimperialista. Sua atuação neste período irá polarizar com as demais 

forças políticas do Brasil, como a Ação Integralista Brasileira (AIB)32 e o próprio 

Tenentismo “Nacionalista”. O próprio Clube 8 de Outubro, em abril de 1935, vai 

encerrar suas atividades pela sua própria vontade, que juntamente à repressão sofrida 

pela ANL após o fracasso do Levante de 1935 vão encerrar as formas orgânicas do 

Tenentismo, sucedido pela maior depuração ideológica no seio das Forças Armadas e 

em 1937 com a instauração do Estado Novo. 

 

O ressurgimento do tenentismo de esquerda sob a liderança de Luís 

Carlos Prestes, já de retorno de seu estágio na União Soviética, e sua 

vinculação com o Partido Comunista e a Aliança Nacional 

Libertadora, contribuiria para os representantes da tendência 

nacionalista do movimento tenentista [Clube 3 de Outubro] cerrarem 

fileira em torno da alta oficialidade na luta contra o perigo comunista 

[DE SAES, 2011, p.14]. [grifo meu] 
 

Ressoando o novo momento internacional, a ascensão do fascismo à direção do estado 

brasileiro, culminada com a instauração do Estado Novo, deu novas características à 

 
32 Movimento fascista brasileiro fundado por Plínio Salgado 



 

 

 
 

organização da função repressora por parte do estado. Com o declínio do cangaço e dos 

movimentos messiânicos no campo, e a ascensão do movimento assumidamente político 

dos operários e camponeses, das greves, do Partido Comunista, mais tarde do próprio 

movimento estudantil. Para Sodré (2010) estabeleceu-se “(...) uma nova delinquência 

política, contra a qual todo o aparelho de Estado deveria lançar-se, resumido em sua 

função policial” [SODRÉ, 2010, p.339]. Seu enfrentamento, pela dimensão colocada, 

requereu um nível superior de centralização e organização impossível de ser provido 

pelas forças irregulares do latifúndio e pelas forças policiais estaduais, mas às próprias 

Forças Armadas.  

 

Se por um lado a organização da classe operária, a luz da experiência internacional, 

havia gerado uma “organização de revolucionários profissionais” [LÊNIN, 2017] 

especializados no trabalho conspiratório, sistemático e clandestino à sombra da polícia 

política; por outro a burguesia no Brasil havia adaptado e/ou gerado instrumentos à 

guerra de classes nas novas condições, às quais o velho jagunço e o guarda urbano já 

eram insuficientes. Sobre esse momento segundo Sodré (2010): o “policialismo tornou-

se uma rotina militar, impulsionada cuidadosamente pelo Estado Maior, formando 

especialistas realmente primorosos, destinados, eventualmente, ao provimento das 

funções policiais comuns” [SODRÉ p. 2010, p. 343]. 

 

A derrubada do Estado Novo, seguida pela ascensão do general Eurico Gaspar Dutra, 

ex-ministro da guerra do regime deposto, à presidência da república, não significou o 

desmantelamento desta estrutura repressiva. Entre suas medidas houve a ilegalização do 

Partido Comunista e a cassação dos seus parlamentares, o fechamento de organizações 

populares, à repressão a campanha pela nacionalização do petróleo e mesmo a 

associação de ex-combatentes do Pará. Sodré ressalta a continuidade repressora, nos 

“(...) mesmos moldes estadonovistas, assassinavam e espancavam, nas prisões ou em 

público, trabalhadores, intelectuais e até chefes militares, igualados no tratamento” 

[SODRÉ, 2010, p. 358]. 

 

No plano internacional, a conjuntura havia se transformado profundamente. A chamada 

Guerra Fria, que sucedera a aliança das nações contra o nazifascismo, polarizou o 

mundo entre “Estados Unidos, seus aliados […]; de outro lado a União Soviética e os 

países que acompanhavam sua política” [SODRÉ, 2010, p. 357]. O Brasil, de 



 

 

 
 

característica semifeudal e semicolonial, aprofundou sua relação com os Estados 

Unidos, encontrando no governo Dutra “um aliado submisso” [SODRÉ, 2010] tendo 

como exemplo de seu alinhamento o “(...) rompimento de relações com a URSS 

[…]outro serviço prestado ao imperialismo” [SODRÉ, 2010, p. 359], a repressão ao 

movimento pela nacionalização do petróleo e aos comunistas. 

 

As Forças Armadas, já com alguma experiência sistemática nas tarefas policiais, vão 

desenvolver seu arcabouço teórico no assunto com a fundação da Escola Superior de 

Guerra em 1949. Segundo Joseph Comblin (1978)33, essa possuiu inspiração na 

National War College34 de Washington e serviu para estreitar o vínculo ideológico entre 

a formação dos dirigentes das Forças Armadas e os Estados Unidos, munida dos novos 

paradigmas militar estadunidenses – Guerra Fria e Doutrina de Segurança Nacional – , 

como vinculada estrategicamente aos seus interesses. 

 

Dentre os aspectos que compõe a Doutrina de Segurança Nacional, que serão explicados 

melhor num próximo capítulo, vale mencionar que em seu entendimento da natureza da 

guerra moderna, já contém elementos que concordam com a prática policial do 

empreendimento militar do regime de Vargas (1930-1945). A Guerra Total, a qual 

falam seus ideólogos é composta por três aspectos: “a guerra generalizada, a guerra fria 

e a guerra revolucionária”, e nos dois últimos conceitos, a ideia de inimigo deixa de ser 

apenas o militar da nação inimiga e se difunde pela sociedade.  Segundo Comblin: 

 

(...) a segurança nacional [Doutrina de Segurança Nacional] desfaz a 

distinção entre política externa e política interna. O inimigo é o 

mesmo inimigo, está dentro e fora do país; o problema portanto é o 

mesmo. Dependendo das circunstâncias, os mesmos meios podem ser 

empregados tanto para os inimigos externos quanto para os internos. 

Desaparece a diferença entre polícia e exército: seus problemas são os 

mesmos” [COMBLIN, 1978, p. 56]. (grifo meu) 

 

 

O mesmo autor reafirma que a “Escola Superior de Guerra é uma instituição suis 

generis. Depende exclusivamente de Estado-Maior das Forças Armadas” [COMBLIN, 

1978, p. 155], demonstrando o presente alinhamento do comando das FFAA aos 

interesses dos Estados Unidos. Nos anos que sucederão o Estado Novo, até o culminar 

 
33EmA ideologia da Segurança Nacional [COMBLIN, 1978]. 
34 Escola Nacional de Guerra. 



 

 

 
 

do Golpe Civil-Militar de 1964, a facção dos militares relacionada à Escola Superior de 

Guerra, representada no Estado Maior das Forças Armadas, pugnou por expurgar seus 

opositores dos postos estratégicos no Exército, como interviu na política nacional por 

meio do trabalho conspirativo entre as classes dominantes e os golpistas fracassados 

(1954 e 1961). Outra facção, representada pelo Clube Militar, de linha mais 

nacionalista, será seu contraponto, expresso especialmente na campanha pela 

nacionalização do petróleo, defendida pelos presidentes: General Estillac Leal e General 

Horta de Barbosa. 

 

A República de 46, apoiada numa conflituosa conjuntura internacional e numa belicosa 

base social interna, permaneceu em crise pela maior parte de sua vigência. No aspecto 

econômico, o país atravessava uma grave crise inflacionária agravada pela 

sobrevivência subsidiada do sistema latifundiário e pela dominação econômica 

estrangeira. Quanto à sociedade esta se encontrava ainda mais cindida, num momento 

de ascenso da luta de classes expresso com o aumento e a politização maior das lutas 

grevistas da classe operária, das Ligas Camponesas e do movimento estudantil e como 

ressonância da luta na sociedade, o conflito de facções no seio das Forças Armadas. 

Esta por sua vez, intervia constantemente na política brasileira, como na tentativa de 

golpe de estado gorada pelo suicídio de Getúlio Vargas em 1954, nos motins da 

Aeronáutica contra Juscelino Kubistchek em 1955 e na tentativa de golpe de 1961, 

contra João Goulart. 

 

A ascensão do nacionalista João Goulart à presidência (1961-1964), que sucedeu a 

renúncia de Jânio Quadros em 1961, serviu a deflagrar o conflito político. Seu governo 

foi marcado por grandes agitações sociais. Munido de um programa de Reformas de 

Base35, que objetivavam atacar os interesses do imperialismo e da semifeudalidade no 

Brasil para criar mercado interno e apoiar à produção da burguesia nacional e do 

campesinato, João Goulart foi duramente combatido pelas classes reacionárias e o 

imperialismo representado em solo nacional.  

 

Acusado pelos adversários de ter tendências comunistas, sua posse como presidente 

sofreu uma tentativa de golpe de estado por parte do exército, que foi impedida pela 

 
35Reforma agrária, urbana, educacional, bancária e fiscal. 



 

 

 
 

Campanha da Legalidade36 e terminou resultando na adoção de um regime 

parlamentarista que vigoraria até 1963, quando em plebiscito o povo votou pelo retorno 

ao presidencialismo.  

 

Com a presidência de João Goulart fortalecida pelo retorno ao presidencialismo, o 

movimento social em polvorosa pela aplicação do programa das Reformas de Base e 

por transformações ainda mais profundas na sociedade, inclusive com a deflagração da 

Rebelião dos Sargentos em 1963 no seio das próprias FFAA, já em processo de 

depuração ideológica, a articulação golpista perpassou a classe dominante. Articulação 

esta que, para além do Estado-Maior das Forças Armadas e de seus mentores em 

Washington, contará com o apoio local do latifúndio e da grande burguesia, seduzindo 

para seu projeto político parte da média e pequena burguesia, e partidos políticos como 

a União Democrática Nacional – UDN. Este movimento se efetiva em 31 de março de 

1964 por meio de um golpe que instaura o Regime Civil Militar de 1964 que levará ao 

recrudescimento da repressão contra os movimentos sociais como pela radicalização de 

sua luta. Concluída a depuração e alinhamento das Forças Armadas em torno da 

Doutrina de Segurança Nacional, foi o próprio estado brasileiro reestruturado em torno 

da Doutrina.  

 

O que se conclui do processo de formação do estado do brasileiro, das classes que o 

compuseram, sob quais classes exerceu sua ditadura, as disputas interclasse pelo seu 

controle, e particularmente do seu processo de organização militar, é que no transcurso 

de seu processo não houve nenhuma ruptura profunda na ordem social brasileira. Do 

latifúndio e sua ordem social emergiram as primeiras formas de organização militar à 

sua imagem semelhança, baseado no componente privado que até o presente tempo 

vigora na pistolagem. Do surgimento de suas contradições com o estado colonial 

português, da necessidade da criação de um exército para combater na Guerra do 

Paraguai, e as pugnas pela acomodação da burguesia burocrática no estado brasileiro na 

primeira metade do século XX, há um crescimento paulatino no componente estatal nas 

formas de organização militar. A coexistência de ambos pela maior parte do estado 

brasileiro e mais tarde a hegemonia das formas de organização militar estatais foi 

 
36 Campanha conduzida por Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, e pelo General Teixeira 

Lott que barrou a tentativa de golpe de estado conduzida pelas Forças Armadas em 1961 contra a posse 

de João Goulart.  



 

 

 
 

possível principalmente pelo entendimento entre as classes dominantes (latifúndio e 

burguesia burocrática), expressos na utilização do Exército e das polícias no combate 

aos levantes populares e na natureza corruptora do coronelismo no estado burocrático. 
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