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As Ciências Sociais a Serviço  
da Vida

ZIMerMan, artur. Peguem a foice e vamos à luta: 
determinantes agrários da guerra civil. são Paulo, 
humanitas, 2008. 224 páginas.

Pedro Neiva

O livro de artur Zimerman é fruto de sua tese 
de doutorado, defendida na Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências humanas da UsP em dezembro 
de 2006. ele busca identificar os elementos sociais e 
políticos determinantes das guerras civis que acon-
teceram no mundo entre os anos de 1969 e 1997, 
período em que houve uma grande concentração 
delas. Mais especificamente, o autor avalia até que 
ponto fatores agrários motivam a eclosão dessas 
guerras, procurando identificar o impacto que vari-
áveis como densidade demográfica, concentração e 
produtividade da terra e números de trabalhadores 
“sem-terra” e de pequenos proprietários exercem 
sobre a ocorrência desse tipo de conflito. embora 
motive uma boa discussão teórica, o livro destaca-
se pela riqueza empírica e pela metodologia utiliza-
da, a qual será o alvo principal dos comentários que 
apresento.

a obra foi estruturada em seis partes: introdu-
ção, quatro capítulos e conclusão. no Capítulo 1, o 
autor apresenta uma cuidadosa definição de guerra 
civil, suas diferentes categorias e alguns detalhes so-
bre os três tipos considerados, a saber: revolução, 
secessão e internacionalizada. nesse capítulo, há 
ainda uma breve discussão sobre a “teoria de guerra 
civil”, que se mostra inacabada e ainda em proces-
so de elaboração. O capítulo apresenta também a 
forma criteriosa com que o autor lida com seu ban-
co de dados, além de tecer diversas considerações 
sobre a melhor maneira de classificar e conceitu-
ar uma guerra civil. no período estudado, o autor 
identificou 69 eclosões desse tipo de conflito em 
cinqüenta países, considerando aqueles que tinham 
população acima de 1 milhão de habitantes no ano 
de 1970.

no Capítulo 2, Zimerman aborda o que cha-
ma de “determinantes consagrados” de guerra civil. 
Trata-se das condicionantes estruturais freqüente-
mente utilizadas pela literatura para explicar a eclo-

são de uma guerra civil, as quais envolvem fatores 
econômicos, históricos, de identidade, políticos, 
geográficos e regionais. entre outras, variáveis como 
renda per capita, ajuda internacional, dependência 
de recursos naturais, diversidade étnica e religio-
sa, regime político, repressão governamental, área 
montanhosa e área florestal são utilizadas como ex-
plicação para esse tipo de conflito. algumas delas 
foram utilizadas pelo autor, mas apenas como vari-
áveis de controle.

as variáveis mais importantes, testadas como 
fatores explicativos de guerra civil, são discutidas 
no Capítulo 3. referem-se aos fatores agrários, que, 
até então, não vinham sendo tratados com a devida 
seriedade pela literatura, nacional ou internacio-
nal. a contribuição principal do livro encontra-se 
exatamente neste ponto: ele incorpora, de maneira 
adequada, as questões agrárias na explicação para a 
eclosão de guerras civis. Trata-se realmente de uma 
medida fundamental, já que “uma guerra civil é, 
freqüentemente, de origem rural e camponesa”, 
ainda que sejam conduzidas por lideranças que vi-
vem nas zonas urbanas. as rebeliões que levam à 
guerra civil, segundo Zimerman, costumam ocorrer 
em zonas rurais, longe dos grandes centros, onde o 
controle do estado é mais fácil e eficaz.

Para reforçar sua opção de incluir as variáveis 
agrárias em um modelo explicativo de guerra civil, 
o autor argumenta que a proporção da população 
rural e a taxa de ocupação no setor agrícola são 
maiores nos países que a experimentaram. na sua 
visão, as questões agrárias ajudam a explicar, por 
exemplo, as guerrilhas recentes na américa Latina, 
mais especificamente em Cuba, Venezuela, Guate-
mala, Colômbia, Peru, nicarágua e el salvador. se-
gundo ele, tais variáveis contribuem também para 
explicar diversos conflitos na Ásia e na África.

Para uma avaliação mais segura, Zimerman 
lança mão, no Capítulo 4, de análise rigorosa e sis-
temática, utilizando modelos de regressão logísti-
ca binária, tendo a eclosão de guerras civis como 
variável dependente. em linhas gerais, conclui que 
a instabilidade política, o número de agricultores 
“sem-terra” e de pequenos proprietários, o tamanho 
da população rural e a baixa produtividade rural 
apresentam-se como as variáveis mais importantes 
para explicação do fenômeno em questão. ademais, 
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3.706 observações, apenas 69 (1,89%) são classifi-
cadas como início de guerra civil. nessa situação, 
parece-me que uma regressão logística tradicional 
não seja a técnica mais apropriada, já que ela pode 
gerar coeficientes subestimados, mesmo em amos-
tras com grande número de casos.1 a proposta do 
autor de utilizar uma análise de efeitos aleatórios 
não parece ser suficiente para resolver essa questão. 
Felizmente, King e Zeng apresentaram uma solu-
ção para o problema e disponibilizaram um softwa-
re para implementá-la.2 Outra possibilidade seria 
utilizar a técnica conhecida como “regressão bino-
mial negativa para inflação em zeros”.3 essa última 
divide o processo de estimação em duas partes, uma 
para os valores iguais a zero (quando o evento não 
ocorre) e outra para os valores diferentes de zero (o 
evento ocorre).

ainda sob o ponto de vista metodológico, falta 
um manejo mais adequado do aspecto temporal. 
Penso que o trabalho teria ficado melhor se o autor 
tivesse tratado não apenas da eclosão, mas também 
da permanência das guerras civis. a técnica conhe-
cida como “análise de sobrevivência”, que envolve 
a modelagem do tempo em função do evento, per-
mitiria resolver o problema das ocorrências que se 
repetem em um mesmo país. além disso, propor-
cionaria a resposta para perguntas interessantes, tais 
como: entre os países que entram em guerra, quais 
os que permanecem? e por quanto tempo? Que cir-
cunstâncias particulares aumentam ou diminuem a 
chance de que o conflito permaneça? não foram 
essas, no entanto, as questões que o autor se propôs 
a responder, conforme deixa claro desde o início do 
seu texto.

Caso haja uma segunda edição do livro, sugiro 
que se leve em consideração também a dimensão 
espacial. Isso porque a geografia física parece ter 
um papel importante na determinação das guerras 
civis. além do continente em que elas se localizam, 
é importante observar o número de países frontei-
riços, a existência de conflitos em cada um deles e a 
topografia da região. Fearon e Laitin,4 por exemplo, 
verificaram que terrenos montanhosos estavam as-
sociados com uma maior freqüência de guerra civil. 
embora o autor reconheça parcialmente a relevân-
cia desse aspecto, ele não o inclui em nenhum de 
seus modelos explicativos.

variáveis como renda per capita e concentração da 
terra não se mostraram relevantes, contrariando as 
expectativas. O autor desconfia que tal resultado se 
deve ao fato de os dados disponíveis não serem satis-
fatórios, em virtude do sigilo que envolve as infor-
mações sobre o tamanho das propriedades rurais.

em geral, creio que o livro goza de muitas qua-
lidades. em primeiro lugar, porque motiva uma boa 
discussão teórica, contribuindo efetivamente para o 
entendimento das guerras civis no mundo. em se-
gundo, porque se trata de um estudo comparativo, 
empiricamente rico, com um número de países re-
lativamente grande, quando comparado com outros 
estudos de política comparada no Brasil. não deixa 
de ser também um empreendimento corajoso, dada 
a dificuldade para obtenção desse tipo de dado e 
para a definição de critérios de categorização.

além disso, trata-se de uma obra muito bem 
escrita, fluente, de leitura fácil e instigante. O au-
tor expõe seus argumentos de forma clara, organi-
zada e objetiva. O leitor pouco familiarizado com 
métodos quantitativos deverá ter um pouco mais 
de atenção, mas nada que o impeça de entender a 
discussão estabelecida no livro. não é demais enfa-
tizar o diferencial oferecido por Zimerman, ao con-
siderar as variáveis de natureza agrária, que vinham 
sendo desprezadas em estudos do gênero.

Peguem a foice e vamos à luta destaca-se tam-
bém pelo uso do instrumental metodológico. Con-
fesso que, durante a leitura, em diversos momentos 
senti a necessidade de uma melhor especificação 
das técnicas utilizadas; porém, quase sempre, pou-
cas linhas ou parágrafos depois, a resposta vinha de 
prontidão. Para aqueles que estão se familiarizando 
com análise de regressão, mais especificamente com 
regressão logística, o trabalho serve como um exce-
lente exemplo de bom uso da técnica. em função 
disso, sugiro ao autor que disponibilize seu banco 
de dados, tanto para os que quiserem replicar seus 
argumentos, como para aqueles que eventualmente 
queiram utilizá-lo como um interessante material 
de treinamento.

a despeito da qualidade de sua metodologia, 
pode-se questionar a adequabilidade da técnica uti-
lizada para o tipo de dados que dispõe. as freqüên-
cias de sua variável dependente revelam um caso tí-
pico do que a literatura chama de “evento raro”: em 
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Peguem a foice e vamos à luta merece ser lido 
não só por cientistas sociais que se dedicam ao tema 
das guerras civis, mas também por todas as pessoas 
que se preocupam com os seus efeitos devastadores. 
e mais, ele merece ser traduzido, pois interessa a 
pesquisadores de outros países, onde o fenômeno 
é ainda mais ameaçador do que no Brasil. Quanto 
maior for o conhecimento dos cientistas sociais so-
bre esses eventos trágicos, que vitimaram 134 mi-
lhões de pessoas no século XX, maior pode ser sua 
colaboração no sentido de evitá-los.

Notas

G. King e L. Zeng, “Logistic regression in rare events 1 
data”. Political analysis, 9 (137), 2001; “explaining 
rare events in international relations”, International 
Organization, 55: 693-715, 2003.

Disponível em < http://gking.harvard.edu/stats.shtml>.2 

J. hilbe,3  Negative binomial regression, nova York, 
Cambridge University Press, 2007.

J. Fearon e D. Laitin. “ethnicity, insurgency, and ci-4 
vil war”. American Political Science Review, 97: 75-90, 
2003.

Pedro Neiva é doutor em ciência política 
pelo iuperj.  

e-mail: <prneiva@gmail.com>.

Entre o local e o cosmopolita:  
a teoria política latino-americana

aMaDeO, Javier & araÚJO, Cícero (orgs.). Teo  
ria política latino-americana. são Paulo, hucitec/
Fapesp, 2009. 388 páginas.

Júlio César Casarin Barroso Silva

num movimento a que a consolidação da 
vida democrática em nosso país não é inteiramente 
alheia, ao longo dos últimos anos tem sido possível 
vislumbrar um crescente interesse editorial pela teo-
ria política, a qual vem pouco a pouco conquistan-
do ao menos uma parcela do espaço que lhe cabe 
na discussão dos temas públicos. nesse processo, 
têm-se destacado algumas tradições do pensamen-
to político, como o republicanismo e o liberalismo 
igualitário.1

nesse contexto, é bem-vinda a publicação de 
uma obra capaz de contribuir com a discussão teó-
rica não só em nosso país como também em nosso 
subcontinente: Trata-se do volume Teoria política 
latino-americana. O livro é o resultado das Jorna-
das Latino-americanas de Teoria Política, encon-
tro ocorrido em são Paulo em 2005 e organizado 
conjuntamente pelo Conselho Latino-americano 
de Ciências sociais e pelo Departamento de Ciên-
cia Política da UsP. O encontro reuniu acadêmicos 
de diversificada origem nacional e estirpe ideoló-
gica, o que se traduz agora num livro que destila 
pluralismo ao longo dos dezenove artigos que o 
compõem.

semelhante diversidade teórica foi agrupada 
em quatro eixos, correspondentes às quatro partes 
que estruturam a publicação: “a condição periféri-
ca no pensamento político”, “Tradição republicana 
e teoria democrática na américa Latina”, “socieda-
de civil, estado e questões de justiça” e, por último, 
“em busca do fundamento ontológico do político”, 
em cada uma das quais se enfrentam temas canden-
tes da teoria política.

Por evidentes limitações de espaço físico, não 
serei capaz de oferecer aqui uma discussão deta-
lhada de todos os artigos que integram o volume, 
até porque, como sói acontecer em se tratando de 
semelhante ecletismo, a qualidade e o interesse do 
temas abordados e dos artigos variam, não apenas 
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