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Reforma agrária e revolução: Cuba e as Ligas 
Camponesas do Brasil nos anos 60

André Lopes Ferreira
Resumo
 No presente artigo procura-se avaliar o impacto da Revolução Cubana 
na trajetória das Ligas Camponesas do Brasil. Surgidas em meados dos 
anos 40 as Ligas passariam por um processo de radicalização em seu 
discurso político a partir do início da década de 60. Tal radicalização 
político-ideológica deve-se em grande parte à atração e ao contato de 
seus líderes com as idéias da Revolução Cubana, bem como ao apoio de 
Cuba no treinamento militar de brasileiros durante o período.
Palavras-chave: Ligas Camponesas, Revolução Cubana, Reforma 
agrária, Luta armada.     

Resumen
En el presente artículo se procura evaluar el impacto de la Revolución 
Cubana en la trayectoria de las Ligas Campesinas de Brasil. Nacidas 
a mediados de los años 40 las Ligas pasarían por un proceso de 
radicalización en su discurso político a partir del inicio de la década 
del 60. Tal radicalización político ideológica se debió en gran parte a 
la atracción y al contacto de sus líderes con las ideas de la Revolución 
Cubana, así como al apoyo de Cuba en el entrenamiento militar de 
brasileños durante este período.
Palabras claves: Ligas Campesinas, Revolución Cubana, Reforma 
Agraria, Lucha armada.

Abstract
 This article seeks to evaluate the impact of Cuban Revolution in the 
trajectory of Brazilian’s Peasant Leagues. Emerged in the middle of 
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the 40s the Leagues went through a process of radicalization in their 
political discourse from the beginning of the 60s. This political-
ideological radicalization is due largely to the attraction and contact of 
their leaders with the Cuban Revolution ideas, as well as the support of 
Cuba in the Brazilian’s military training during the period.
key words: Peasant Leagues – Cuban Revolution, Agrarian reform, 
Armed struggle.           

 
Estávamos, em 1964, no rescaldo da revolução 

cubana, a primeira revolução socialista 
na América. Tudo o que era tido, antes, 

como absolutamente impossível passa a se 
tornar possível depois de Cuba. Os jovens 

da época passaram a acreditar que, depois 
de Sierra Maestra, poderiam ser os Andes 

e, aqui, revolucionários de lanterna em 
punho, procurávamos a serra brasileira da 

qual partiríamos para a conquista do poder 
(SINGER, 1997: 19).

O significado da Revolução Cubana para a América 
Latina tem sido avaliado das mais diferentes formas. É evidente 
que o impacto da revolução incidiu de maneira mais direta nos 
segmentos sociais de esquerda, sobretudo entre os comunistas. 
Entretanto, o fato do exemplo de Cuba ter adquirido grande 
notabilidade no interior dos círculos marxistas latino-americanos 
não implica em dizer que foi apenas nesses meios de esquerda 
que incorreram os desdobramentos do processo revolucionário 
cubano.

No histórico das relações entre os dirigentes cubanos e as 
esquerdas do Brasil destaca-se a atuação das Ligas Camponesas, 
a primeira organização que efetivamente manteve contato com as 
lideranças de Cuba. Alguns dos postulados centrais no discurso 
político das Ligas seriam largamente debatidos no seio do 
movimento comunista brasileiro antes e depois de 64, sendo o 
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principal deles a primazia do campo e dos trabalhadores rurais no 
processo revolucionário. O apoio de Cuba às Ligas Camponesas 
no limiar dos anos 60 seria um preâmbulo do relacionamento que 
os cubanos manteriam com diversos grupos armados no Brasil 
até meados da década de 70 do século XX.

As Ligas Camponesas: do surgimento à Revolução Cubana
Para situar esta organização no contexto das lutas políticas 

de esquerda no Brasil entre as décadas de 50 e 60 do século XX, 
temos primeiramente que levar em consideração as origens desse 
movimento. Tais origens diferenciam sobremaneira as Ligas 
Camponesas dos demais grupos de esquerda que surgiriam a 
parthir do início dos anos 60 e, que de forma difusa redefiniriam 
o cenário político de então. Se comumente as Ligas Camponesas 
não foram tratadas pela historiografia como uma organização da 
Extrema Esquerda, isto se deve ao fato de que é somente após 
1960-1961 que o grupo adota claramente uma posição política 
autônoma e desvinculada das teses pecebistas acerca da realidade 
nacional, já que ao longo de praticamente toda sua existência as 
Ligas foram associadas à imagem do PCB (AZEVEDO, 1982: 
85). Além disso, é preciso lembrar que as Ligas Camponesas 
se organizavam como movimento social, não parecendo ter 
pretensões partidárias, isto é, de se converter em um instrumento 
eleitoral.   

O surgimento das primeiras Ligas no Brasil data ainda da 
década de 40. Segundo Fernando Antonio Azevedo (1982:.55), 
após o processo de redemocratização do país iniciado em 
1945, o PCB que acabava de reconquistar a legalidade política, 
coordenou no campo a criação de inúmeras associações de caráter 
civil. Havia por parte do partido um duplo interesse: primeiro 
arregimentar e organizar trabalhadores rurais em torno de suas 
reivindicações sociais e, concomitantemente, expandir a ação do 
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partido para além dos centros fabris urbanos. 
A constituição de associações rurais civis sob a égide 

do PCB era efetivamente uma maneira de preencher o espaço 
deixado pela legislação trabalhista que, na forma da CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho) promulgada em 1943, 
contemplava apenas os trabalhadores urbanos. Referindo-se à 
CLT José Murilo de Carvalho afirma o seguinte: “Em toda essa 
legislação houve um grande ausente: o trabalhador rural. Embora 
não fossem explicitamente excluídos, exigia-se lei especial 
para sua sindicalização, que só foi introduzida em 1963. [...]” 
(CARVALHO, 2001: 123). A defasagem de vinte anos para que a 
legislação trabalhista fosse estendida ao campo denota em última 
instância o peso do latifúndio na política brasileira de então. 

Embora não fossem exatamente sindicatos rurais, dada a 
complexidade que envolvia a criação e registro de tais entidades 
de classe, as associações rurais surgiam por toda parte do Brasil, 
aglomerando pequenos produtores, posseiros e assalariados de 
grandes propriedades. De acordo com Azevedo, a ação dessas 
organizações quando de seu surgimento estava, com efeito, em 
consonância à estratégia política do PCB, ou seja,

[...] as Ligas e as associações rurais da época, ao se 
subordinarem à consigna da aliança operária-camponesa e à 
política de acumulação de forças que marcava, tacitamente, 
a ação do Partido Comunista, naquele momento, tornam-se 
incapazes de ganhar nitidez e autonomia política próprias [...] 
(AZEVEDO, 1982: 56).

Quando em 1947 o PCB é mais uma vez arrojado na 
ilegalidade, o conjunto das Ligas e associações rurais ligadas ao 
partido é igualmente golpeado pela repressão policial-militar. 
Desse modo, o florescente movimento de trabalhadores do campo 
que dava seus primeiros passos em direção às reivindicações 
e conquistas sociais seria duramente penalizado. As ligas 
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Camponesas reapareceriam de novo apenas em meados dos anos 
50. 

Quanto à atuação das Ligas Camponesas no Brasil, o 
exemplo que especialmente ilustra os movimentos sociopolíticos 
no campo durante o período é sem dúvida a Liga do Engenho 
Galiléia. Localizado em um município do interior pernambucano, 
o referido engenho ficaria nacionalmente conhecido em razão 
do surgimento da SAPPP (Sociedade Agrícola de Plantadores e 
Pecuaristas de Pernambuco). É claro que não se exclui aqui a 
importância de outros movimentos sociais que à época atuavam 
no campo brasileiro, de modo que a atenção dispensada à 
SAPPP decorre do papel que em particular essa sociedade rural 
desempenhou na consolidação das Ligas Camponesas no país.     

O advento de uma associação rural como a SAPPP 
precisamente em um antigo engenho de cana de açúcar não é 
na verdade um fato isolado. “No nordeste, a crise da cana levara 
os senhores de engenho a arrendar suas terras a foreiros [...]. 
Quando, porém, durante o período da guerra, de 1939 a 1945, 
os preços do açúcar se elevaram, passaram a expulsar os seus 
foreiros” (MARTINS, 1995: 65). Quando os trabalhadores não 
eram sumariamente expulsos das terras dos engenhos, podiam 
permanecer desde que abandonassem qualquer cultivo que não 
fosse o da cana. 

É num processo parecido com o acima descrito – embora 
dez anos após o término da 2ª Guerra Mundial –, que em 1955 no 
Engenho Galiléia é fundada a SAPPP. A criação da entidade tinha 
entre os vários objetivos criar escolas e prestar assistência jurídica 
e médica para os foreiros do engenho, além disso, as famílias ali 
residentes já vinham sofrendo pressões do proprietário das terras 
na forma de sucessivos aumentos no foro1 que anualmente eram 
submetidas a pagar. Refletindo a respeito do auxilio prestado pela 
sociedade rural aos moradores do Engenho Galiléia e do alto 
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índice de adesão à recém fundada associação Azevedo afirma o 
que segue:

Tais itens representavam as reivindicações mínimas, capazes 
de mobilizar os camponeses daquele engenho em torno da 
SAPPP. Estes eram foreiros, pequenos arrendatários que 
pagavam ao proprietário, um absenteísta que vivia na capital, 
uma renda da terra em forma de aluguel anual (foro), e se 
dedicavam à produção de subsistência, através do cultivo de 
uma lavoura branca, vendendo o seu pequeno excedente na 
própria região da Zona da Mata (AZEVEDO, 1982: 60, grifo 
do autor).

 De qualquer forma, além de prestar às pessoas assistência 
sob vários aspectos, a SAPPP serviria de esteio para a resistência 
dos moradores contra as consecutivas tentativas de despejo que 
sofreriam daí em diante. A partir de então a presença policial 
no Engenho Galiléia se tornou uma constante e a gravidade do 
conflito só fez se acirrar.  

 Para compreendermos mais profundamente a irrupção 
no campo de movimentos como o das Ligas Camponesas 
temos decerto que levar em consideração não só os conflitos 
propriamente ditos, mas igualmente as transformações mesmas 
pelas quais passava o país nos anos 50. José de Souza Martins 
em trabalho publicado no início da década de 80 examina tal 
fenômeno nos seguintes termos

Na verdade, as Ligas surgiram no contexto mais amplo não 
só da expulsão de foreiros e da redução ou extinção dos 
roçados dos moradores de usina, mas também no contexto de 
uma crise política regional. Essa crise se particularizou numa 
tomada de consciência do subdesenvolvimento do Nordeste 
e particularmente numa ação definida da burguesia regional 
no sentido de obter do governo federal não mais uma política 
paternalista de socorros emergenciais nos períodos de seca 
grave, mas sim de uma efetiva política de desenvolvimento 
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econômico. Isso queria dizer, uma política de industrialização 
do nordeste (MARTINS, 1995: 77).     

 A crise política regional a qual se refere Martins só reforça 
ainda mais a idéia de que o choque de interesses entre a burguesia 
local nordestina e as populações rurais do interior dos estados, 
invariavelmente prejudicava estas últimas. Historicamente 
marginalizadas, as massas de trabalhadores rurais, sejam de 
foreiros, meeiros ou assalariados, sempre estiveram à mercê 
dos grandes proprietários de terras. Sob a forma política do 
coronelismo, as relações entre trabalhadores despossuídos e o 
abastado patronato rural nordestino permaneceram por muito 
tempo fora do alcance da lei. 

A associação rural do Engenho Galiléia, em face 
às duras investidas da polícia pernambucana, encontrou em 
Francisco Julião mais que um mero defensor de seus direitos. O 
advogado, por meio de denúncias das arbitrariedades cometidas 
contra os foreiros e suas famílias, disseminaria em toda a grande 
imprensa do Recife a contenda entre o proprietário das terras e os 
trabalhadores. Mobilizando os partidos políticos oposicionistas 
na capital, Julião conseguiu chamar a atenção da opinião pública 
para o litígio que até aquele momento era fato desconhecido pela 
maioria.

No final do ano de 1955 é realizado na capital do estado 
o I Congresso Camponês de Pernambuco. O evento propiciaria 
a ocasião para que outras associações de trabalhadores rurais 
pudessem debater e trocar suas experiências locais. Com a 
participação de milhares de trabalhadores do campo, o incipiente 
movimento começava a se estruturar em âmbito regional e da 
mesma forma a preocupar os segmentos conservadores da elite 
pernambucana. 

Foi nesse congresso que a Sociedade Agrícola dos Plantadores 
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e Pecuaristas de Pernambuco se transformou numa associação 
estadual com a necessária amplitude para atuar em vários 
municípios. Também durante o encontro foi eleita a primeira 
diretoria das Ligas. Na verdade, é desse congresso que nasce 
a estrutura orgânica das Ligas Camponesas e se amplia a 
sua ligação com as camadas populares e os setores mais 
progressistas da capital, que passam a formar uma base 
de apoio fundamental para a ação política na área rural [...] 
(AZEVEDO, 1982: 67).     

Da consolidação das Ligas Camponesas em meados da 
década de 50 até a inédita decisão judicial para que as terras 
do Engenho Galiléia fossem desapropriadas em benefício dos 
foreiros em 1959, a trajetória desse movimento iria de maneira 
crescente pôr em xeque a secular estrutura fundiária brasileira. 
Entretanto, como veremos em seguida, a luta pela reforma agrária 
empreendida neste interregno seria pautada sobretudo por uma 
orientação pacifista e democrática. De acordo com essa visão, 
as reformas na estrutura de terras do país se dariam na medida 
em que representantes dos trabalhadores rurais fossem eleitos 
para as Assembléias Legislativas e promovessem mudanças na 
Constituição. Neste passo, se buscariam alternativas políticas 
para o problema agrário do Brasil. Dentro dessa perspectiva o 
próprio Francisco Julião seria eleito deputado federal pelo PSB 
(Partido Socialista Brasileiro). 

A Constituição Federal promulgada em setembro de 
1946 marcaria o reingresso do país ao regime democrático 
após quase um decênio de ditadura estadonovista. Sob a nova 
carta constitucional os brasileiros puderam novamente escolher 
seus representantes em eleições livres, porém, a restauração 
da democracia não significou necessariamente um sistema 
eleitoral de fato horizontalizado. “[...] O eleitorado foi formado 
com a exclusão dos analfabetos e dos convocados para as 
forças armadas. Esta exclusão de mais da metade do eleitorado 
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brasileiro deveria ser mais tarde alvo de propósitos reformistas e 
aceso debate” (SKIDMORE, 2003: 91). As questões referentes 
ao sistema eleitoral não seriam as únicas que posteriormente 
gerariam intensas discussões políticas no Brasil. No que respeita 
diretamente a estrutura fundiária o texto constitucional estabelecia 
o seguinte:

É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de 
desapropriação por necessidade ou utilidade publica, ou 
por interesse social, mediante `prévia e justa indenização 
em dinheiro`. Em caso de perigo iminente, como guerra ou 
comoção intestina, as autoridades competentes poderão usar 
da propriedade particular, se assim o exigir o bem público, 
ficando, todavia, assegurado o direito a indenização ulterior. 
(BRASIL, 1964: 58, grifo meu) 

Pela Constituição de 1946 a estrutura fundiária do país 
continuava inalterada e, a distribuição de terras por meio da 
reforma agrária praticamente impossível. O artigo constitucional 
141 em seu parágrafo 16 regularizava as desapropriações por 
interesse social, porém, as indenizações aos proprietários legais 
teriam de ser pagas previamente e apenas em dinheiro. Tal 
disposição tornava o acesso à terra uma mera peça textual da 
constituição, pois, o processo de desapropriação de terras realizado 
nesses moldes era demasiadamente demorado e dispendioso.
 Neste ínterim, a atuação das Ligas Camponesas até 
princípios dos anos 60 esteve por um lado submetida à legislação 
vigente e, por outro, atrelada à concepção pecebista de reformas 
parciais dentro dos marcos democráticos. Além do PCB, outros 
setores da sociedade também almejaram a direção dos movimentos 
no campo, dentre eles, notadamente a Igreja Católica.

Em outubro de 1961, numa reunião da CNBB, é assinalada a 
gravidade da situação no meio rural, os desequilíbrios regionais 
produzidos pela forma do desenvolvimento nacional. O grande 
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temor era de que os comunistas estivessem preparando as 
guerrilhas no campo, o que não tinha o menor cabimento, uma 
vez que desde 1958 a política do PCB era a da aliança com a 
burguesia nacional [...] (MARTINS, 1995: 88).    

 O interesse da Igreja pelo movimento dos trabalhadores 
rurais aumentava ao passo que o alto clero percebia o agravamento 
dos conflitos no campo. A violência exercida por grandes 
proprietários de terra já não passava incólume às populações 
urbanas, que pela imprensa progressista eram colocadas a par 
da agitada atmosfera vivida no interior do país. Sob pena de ver 
instaurada a tão temida desordem, a Igreja teve que amenizar 
seu discurso acerca da inviolabilidade da propriedade privada. 
Destarte, as desapropriações não seriam um atentado ao direito 
de posse se atendessem ao bem comum e, é claro, mediante justa 
indenização. 

 Para José de Souza Martins (1995: 88) a estratégia 
do clero conservador era implementar por diversos meios a 
transformação dos trabalhadores rurais das áreas em conflito em 
pequenos proprietários de terra. A consolidação de uma classe de 
pequenos proprietários se prestaria a ser uma barreira ao avanço 
do comunismo no campo. Assim, facilitar o acesso à pequena 
propriedade deixaria o grande latifúndio ileso à reforma agrária. 
Contudo, uma das únicas maneiras da Igreja atingir tais objetivos 
seria impedir que o PCB conquistasse de maneira efetiva a 
direção do movimento no campo. Como veremos em seguida, 
nem a Igreja e muito menos o partido conseguiriam tomar a frente 
das Ligas Camponesas. Em 1963 os comunistas alcançariam 
somente o comando da CONTAG (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura), e mesmo assim com a ausência 
das Ligas, que por esta altura já haviam rompido com as posições 
pecebistas.   

 Não obstante as Ligas terem sido comumente associadas 
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à ação do PCB, principalmente na imprensa e nos documentos dos 
órgãos governamentais de informação, o fato é que as ligações 
da organização com o partido se realizavam ordinariamente 
por intermédio de um grupo de militantes comunistas dirigidos 
por Clodomir dos Santos Morais. O conjunto desses indivíduos 
ficaria conhecido com o decorrer do tempo como grupo “anti-
partido”. A atuação do PCB no interior das Ligas Camponesas 
se deterioraria principalmente após a realização de seu V 
Congresso. Por esta ocasião o partido definiria claramente as 
diretrizes que norteariam as lutas sociais no campo. Conforme 
esclareceu Denise Rollemberg: “[...] As decisões do V Congresso 
do PCB, de setembro de 1960, haviam subordinado esta luta à 
tática da chamada etapa nacional-democrática, prevendo uma 
aliança de classes ampla e não o confronto de seus interesses. 
[...]” (ROLLEMBERG, 2001: 22).

 A política de alianças do PCB definitivamente já não 
agradava aos dirigentes das Ligas. As discordâncias do grupo 
“anti-partido” com a direção pecebista desenrolaram-se em 
escalada até novembro 1961, quando no I Congresso Nacional 
de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas em Belo Horizonte o 
grupo seria finalmente expulso do Partido Comunista. Assim, 

A trajetória e os momentos de inflexão política e ideológica 
das Ligas, que passam ao largo do controle do Estado e do 
pacto populista, refletem até certo ponto, os impasses e as 
contradições da esquerda brasileira diante da questão agrária e 
das tarefas do que seria a revolução brasileira. Nesse sentido, 
as Ligas antecipariam algumas das discussões que só seriam 
colocadas inteiramente depois do golpe de 64 e do debacle 
ideológico do PCB [...] (AZEVEDO, 1982:. 79).      

 Evidentemente as Ligas Camponesas não foram a única 
organização com a qual o PCB manteve contato no campo. Além 
da ULTAB (União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas 
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do Brasil), o partido mantinha estreitos laços com inúmeras 
outras associações de trabalhadores rurais em todos os estados 
brasileiros. A ULTAB era, no entanto, o braço dos comunistas no 
meio rural, e por meio dela eles tentavam imprimir às lutas no 
campo sua direção política. Consoante com a visão do PCB, os 
movimentos sociais no meio rural teriam por finalidade catalisar 
as reivindicações mais imediatas das populações do campo, como 
melhores salários e condições de trabalho e, concomitantemente, 
acumular forças em face à etapa “nacional-democrática” 
vivida pelas lutas políticas no Brasil. “[...] Em outros termos, a 
Resolução Política [elaborada pelo partido] atrelava a questão 
agrária ao objetivo principal que nortearia a etapa política da 
revolução brasileira e que seria eminentemente nacionalista. 
[...]” (AZEVEDO, 1982: 88).
 No que diz respeito ao V Congresso do PCB, as lideranças 
das Ligas Camponesas não compactuariam com as teses que 
relegavam ao segundo plano os movimentos de contestação no 
campo. Para o comando da organização, o “campesinato” teria 
papel central na luta pela reforma agrária e por outras reformas 
que beneficiassem as parcelas sociais excluídas. 

As divergências em torno da questão agrária, do papel e do 
peso do campesinato nas lutas sociais e da relação entre ações 
táticas e os objetivos estratégicos já indicavam a apreensão 
pelas Ligas, de uma visão mais acabada e orgânica, do ponto 
de vista político e ideológico, sobre o caráter e as formas de 
condução da revolução brasileira. [...] (AZEVEDO, 1982: 
89). 

 Podemos constatar que uma série de eventos concorreu 
para que o discurso político das Ligas Camponesas operasse tal 
transformação.

[...] Essas posições ´anti-partido´ tornar-se-iam hegemônicas 
na Ligas, na medida em que estas passam a incorporar e a 
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sistematizar teoricamente a experiência da revolução cubana, 
deflagrada do campo para a cidade por um núcleo guerrilheiro 
desvinculado do PC, queimando ´etapas´, instaurando o 
socialismo e promovendo uma reforma agrária avançada e 
baseada no coletivismo (AZEVEDO, 1982: 89, grifo meu).

É exatamente em 1959, ano em que o exercito rebelde 
de Fidel Castro toma o poder em Cuba, que a SAPPP obtém a 
desapropriação das terras do Engenho Galiléia. Mesmo que 
um caso isolado, concebido dentro da legislação, a vitória dos 
foreiros não poderia deixar de ser tomada como uma formidável 
conquista das Ligas. Soma-se a isso a realização em 1960 do V 
Congresso do PCB, do qual adviriam as resoluções políticas que 
iriam provocar a ruptura definitiva entre Ligas e partido.    

A radicalização no discurso das Ligas Camponesas e o 
auxílio cubano à luta armada.

O processo mediante o qual o discurso das Ligas se 
radicaliza está intimamente ligado ao advento da Revolução 
Cubana em 1959. Todavia, parece claro que não é apenas a 
revolução que propiciará a guinada político-ideológica desse 
movimento, já que, como foi explicitado anteriormente, fatores 
de ordem interna contribuíram para a radicalização das lideranças 
do grupo. Não resta dúvida de que os atritos com o PCB 
desempenharam papel decisivo para que as Ligas Camponesas 
assumissem uma postura política independente e abandonassem 
em definitivo a perspectiva legalista e democrática que até aquele 
momento havia conduzido a organização. 

Outro elemento que não pode ser desprezado para 
compreendermos a radicalização das Ligas é a visita feita a 
Cuba em 1961 por diversos líderes camponeses, dentre os 
quais Francisco Julião. A experiência de ter visto de perto as 
transformações que se operavam na sociedade cubana teve 
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grande peso para o representante do maior movimento social no 
campo brasileiro. Ao retornar da viagem:

[...] O dirigente das Ligas abandonou a orientação seguida 
com êxito há vários anos e começou a pregar uma concepção 
socialista coletivizante da reforma agrária. Tornou-se talvez o 
primeiro a defender uma das idéias-chave dos anos 60: a do 
papel principal dos camponeses na revolução socialista, com 
explícita depreciação da função revolucionária hegemônica 
atribuída pelo marxismo ao proletariado. [...] (GORENDER, 
1999: 43).      

O interesse de Julião pela Revolução Cubana e seus 
desdobramentos era sem dúvida recíproco por parte dos dirigentes 
da ilha, de sorte que também era patente a atração dos cubanos 
pelos movimentos sociais progressistas na América Latina. 
O trabalho de Denise Rollemberg é elucidativo neste sentido. 
(2001:13-20) A autora demonstra como existiu entre as lideranças 
cubanas um real empenho no que ela nomeia de “exportação da 
revolução”. Essa espécie de “política externa” praticada por Cuba 
adquiriu contornos mais definidos com a realização de um evento 
que teria ampla ressonância no seio das esquerdas comunistas do 
continente. 

Em fevereiro de 1962, o governo cubano lançou, na 
presença de diversos dirigentes de movimentos sociais da 
América Latina, a Segunda Declaração de Havana, conclamando 
as massas à revolução através da guerrilha com o apoio de Cuba. 
O slogan “o dever de todo revolucionário é fazer a revolução” 
centrava-se na idéia de que a hora havia chegado e era preciso se 
posicionar claramente para o embate. Francisco Julião, dirigente 
mais conhecido das Ligas, estava presente no evento que soou 
como um grito de guerra. [...] (ROLLEMBERG, 2001: 23, grifo 
da autora).   

No bojo da política de “exportação da revolução”, 
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as Ligas Camponesas2 foram o primeiro grupo no país que 
efetivamente estabeleceu diálogo com o governo de Cuba. 
(ROLLEMBERG, 2001: 22) Não é estranho que tenha sido 
justamente esta a organização buscada pelos cubanos, pois, no 
cenário político brasileiro do início da década de 60, não havia 
além das Ligas nenhum outro grupo potencialmente inclinado 
à empresa da guerra de guerrilhas. Poder-se-ia evidentemente 
destacar a POLOP3 naquela conjuntura, no entanto, os polopistas 
se orientavam sobretudo pelo modelo clássico da insurreição 
operária nos centros urbanos, de forma que para a organização 
fundada em 1961, o campesinato ocupava senão um lugar 
secundário tendo em vista a importância do proletariado no 
processo revolucionário (MATTOS, 2002: 201).

Para o governo cubano de nada adiantaria oferecer apoio 
aos PCs latino-americanos alinhados à URSS, assim como seria 
inútil aproximar-se de grupos que reverenciavam tão somente o 
papel dos operários na revolução. Avançando com o raciocínio 
podemos entender porque as Ligas Camponesas chamaram 
a atenção da ilha, uma vez que, tal qual o exército rebelde em 
Sierra Mestra, a organização brasileira também era composta 
por um sem número de “camponeses”. Assim, “[...] Cuba viu 
nesse movimento e nos seus dirigentes o caminho para subverter 
a ordem no maior país da América Latina” (ROLLEMBERG, 
2001: 22).  

Na verdade, desde que a direção das Ligas incorporou a 
experiência da revolução cubana e a teoria da guerra de 
guerrilhas, as Ligas já tinham reelaboradas as suas concepções 
sobre a revolução brasileira, negando seu caráter pacífico e a 
viabilidade política de se conquistarem reformas estruturais 
sem um confronto direto com o bloco industrial-agrário. [...] 
(AZEVEDO, 1982: 92).    

Quando o grupo “anti-partido” é expulso do PCB em 1961 
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as Ligas iniciariam realmente os preparativos para a implantação 
dos focos de guerrilha em vários pontos do país. Nesse instante, 
os desígnios do partido comunista e os da organização seguiriam 
por caminhos que jamais voltariam a se cruzar, e as Ligas 
camponesas seriam o primeiro grupo no Brasil a pôr em prática o 
projeto da luta armada no campo.

Com Clodomir Morais, dissidente do PCB, deu-se início à 
formação dos campos de treinamento de guerrilhas no Brasil 
com o apoio de Cuba. O momento coincidia com o fim do 
governo Jânio Quadros, apoiado por Cuba, e o início do governo 
Goulart. O apoio de Cuba se concretizou na implantação 
desses ´campos´, na verdade, fazendas compradas, em Goiás, 
Acre, Bahia e Pernambuco [...] (ROLLEMBERG, 2001: 24, 
grifo da autora). 

O auxílio prestado às Ligas Camponesas pelo governo 
cubano ia desde o fornecimento de armas e dinheiro até instrução 
militar. Um pequeno quadro de militantes brasileiros seria 
treinado na ilha capacitando-se para transmitir as técnicas de 
guerrilha nos campos instalados no Brasil. “[...] Há informação 
de que Clodomir Morais e mais 11 membros das Ligas, alguns ex-
membros do PCB, teriam feito o ‘curso de guerrilhas em Cuba’, 
entre 28 de julho e 20 de agosto de 1961 [...]” (ROLLEMBERG, 
2001: 24).

Se a informação que diz respeito ao período do treinamento 
dos brasileiros em Cuba proceder, ou seja, se realmente o “curso 
de guerrilhas” foi realizado entre julho e agosto de 1961, é 
factível afirmar que o rompimento decisivo das Ligas com o 
Partido Comunista tenha acontecido mesmo antes de a direção 
pecebista expulsar o grupo “anti-partido” de seus quadros, fato 
sucedido apenas em novembro daquele ano.      

No contexto da criação dos campos de treinamento, 
Francisco Julião se mostrou contrário ao setor das Ligas que já 
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preconizava a guerra de guerrilhas. Este segmento radicalizado 
da organização passou a criticar abertamente a participação do 
grupo em eleições, pois a opção pela luta armada era considerada 
inconciliável com os “tradicionais” e “fracassados” meios 
de pressão popular, como, por exemplo, a via eleitoral. Para 
aumentar ainda mais a tensão entre Julião e o grupo favorável 
à guerrilha, o advogado participou das eleições de 1962 como 
candidato a deputado federal (ROLLEMBERG, 2001: 24).    

[...] Clodomir Morais garante que Julião, que disputava a 
liderança das Ligas com o grupo [“anti-partido”], jamais 
entrou em contato com os campos, não tendo sequer idéia das 
localizações. Ao que parece, Julião, apesar de manter uma 
imagem radical de si mesmo e das suas posições e estreitas 
relações com o governo cubano, não esteve envolvido com os 
planos de formação dos campos de guerrilha e de implantação 
do foco com o apoio concreto de Cuba. [...]  (ROLLEMBERG, 
2001:. 25). 

O radicalismo de Francisco Julião talvez fosse algo 
essencialmente retórico. Ele de fato tinha grande poder de 
persuasão em seus discursos e matérias jornalísticas, nos quais 
transmitia uma imagem que no fundo não correspondia à 
realidade. Na condição do líder de maior projeção das Ligas, 
Julião acabou imprimindo à organização a fisionomia com a qual 
esta se apresentava à sociedade, porém, quando do golpe de 1º 
de abril, não restou nada ao advogado além de contemplar aquilo 
que toda a esquerda, inclusive ele mesmo, pregava: a investida 
dos conservadores civis e militares contra Goulart. 

Durante o governo de João Goulart as Ligas Camponesas 
viveram o auge de seu prestígio político no país. De acordo com 
Fernando A. Azevedo (1982, p. 92), no ano de 1962 a organização 
já havia se estendido por 13 estados brasileiros. A atuação das 
Ligas naquela atmosfera das “reformas de base” incitava ainda 
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mais o debate acerca da estrutura de terras do Brasil e, de acordo 
com a radicalização dos discursos do grupo, formava-se contra as 
Ligas um gigantesco caudal oposicionista.

No plano eminentemente político, a posição de Jango 
quanto às reformas em geral e, especificamente no tocante 
à reforma agrária, não agradava nem progressistas nem 
conservadores. A relutância do Presidente da República em 
se manifestar clara e definitivamente ante o campo político 
brasileiro fazia com que a crença em sua incapacidade de governar 
aumentasse (SKIDMORE, 2003: 311). 

Manobras por parte do governo em prol da reforma 
agrária sem dúvida existiram. Cabe questionar, no entanto, o 
empenho político do poder executivo, que no decorrer do efêmero 
período em que Jango esteve no poder transitou entre posturas 
reformistas e conciliadoras. Assim, podemos destacar o projeto 
de emenda constitucional apresentado pelo PTB no princípio de 
1963. Se o partido conseguisse alterar o artigo da constituição 
que regulamentava a reforma agrária no país poderia suprimir a 
obrigatoriedade da indenização prévia e em dinheiro em caso de 
desapropriação de terras.

A proposta petebista exemplifica muito bem a volubilidade 
de Goulart na implementação das “reformas de base”. Mesmo 
sabendo que diante de um Congresso irredutivelmente conservador 
a proposta seria barrada nas votações, o partido governista fez 
finca-pé em não aceitar qualquer solução intermediária. 

[...] Goulart, por sua vez, mostrou-se novamente hesitante 
entre a necessidade de garantir alguma forma de emenda 
constitucional que permitisse o pagamento das indenizações 
em títulos (tornando assim possível uma reforma agrária eficaz) 
e as pressões por uma reforma agrária radical. Acabou optando 
por apoiar a emenda do PTB até sua derrota em plenário, em 
outubro de 1963 (FIGUEIREDO, 1997: 51-52).
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 O crescimento das Ligas Camponesas apenas 
aumentava a polêmica agrária e introduzia na cena política um 
ator que até aquele instante havia sido mero coadjuvante nas 
tomadas de decisão do poder público federal: os trabalhadores 
rurais. As esferas nas quais se decidiam os rumos políticos e 
econômicos do Brasil já não podiam mais ignorar a presença 
destes trabalhadores e, daí por diante, quaisquer que fossem as 
transformações almejadas pela sociedade brasileira, o campo não 
poderia permanecer excluído. 

 Thomas Skidmore (2003:309) julga que a ação dos 
trabalhadores rurais organizados se encontrava em uma “etapa 
primitiva” em meados de 1963. Ao fazer tal afirmação o historiador 
provavelmente ignorava a existência de uma considerável rede 
clandestina de campos de treinamento guerrilheiro coordenados 
pelas Ligas Camponesas. Ainda que as operações militares jamais 
tenham passado da fase de preparação, fica demonstrado que a 
atuação das Ligas não se resumiu unicamente à retórica contra a 
exploração e o latifúndio.

Para avaliarmos o comportamento das Ligas durante o 
governo Goulart, bem como seu discurso a respeito da Revolução 
Cubana, acreditamos ser o jornal Liga a maior e mais rica fonte de 
dados para a análise. O órgão porta voz da organização circulou 
de outubro de 1962 a dezembro de 1963, era impresso na cidade 
do Rio de Janeiro e teve cerca de sessenta números publicados. 

Nos últimos meses de 1962 as matérias dão muita 
importância à questão do bloqueio naval a Cuba e aos 
acontecimentos que seguiram este fato (Liga, nº 5, p. 1, 6 nov. 
1962). O cerco da ilha pela marinha norte-americana foi uma 
resposta de Washington à instalação de mísseis nucleares no 
território cubano pela URSS. A posição do governo brasileiro é 
amplamente debatida no jornal, já que o delegado do país junto a 
OEA, Pena Marinho, teria votado a favor do bloqueio marítimo. 
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A redação do jornal é incisiva ao deixar bem claro que 
a posição do governo não exprime a vontade do povo brasileiro, 
que já consideraria Cuba como uma questão de honra para os 
latino-americanos. A idéia de que toda a população do país 
estaria defendendo a Revolução Cubana incondicionalmente 
está presente não apenas no jornal das Ligas Camponesas, 
como também em periódicos de organizações como a POLOP 
(FERREIRA, 2007) e o PC do B4. Naturalmente, existiu no 
início dos anos 60 o envolvimento de consideráveis parcelas 
da sociedade com os destinos de Cuba, porém, a atmosfera 
de irrestrito apoio aos cubanos que se percebe nesses jornais 
certamente tem de ser relativizada, pois é certo que nem todos os 
segmentos sociais se identificavam com a ilha socialista. 

A posição do governo brasileiro por ocasião do bloqueio 
naval a Cuba só reforça a perspectiva de que João Goulart e seu 
círculo político mais imediato passaram por Brasília sob cerrada 
pressão de conservadores e progressistas. A própria posse de 
Jango se deu em circunstâncias que já apontavam a complexidade 
do jogo de forças que o novo governo em vão tentaria arbitrar.

O parlamentarismo foi uma solução institucional adequada 
aos conservadores interessados em conter o movimento pró-
reformas. Dada a maioria conservadora no Congresso, o novo 
sistema era um garantia adicional contra a implementação de 
um programa rápido de reformas. [...] (FIGUEIREDO, 1997: 
49). 

 Ao término da experiência parlamentarista a vigilância 
à qual os conservadores submetiam João Goulart se intensificou 
ainda mais e, neste passo, o governo desgastava sua imagem 
perante os movimentos sociais encabeçados por progressistas de 
todos os matizes, nacionalistas, comunistas etc.

Quanto aos setores de esquerda que apoiaram Cuba ao 
longo do governo de Jango, é importante frisar a realização de 



“Reforma agrária e revolução: Cuba e as Ligas Camponesas do Brasil nos anos 60”

Revista Brasileira do Caribe, Brasília, Vol. X, nº19. Jul-Dez 2009, p. 163-189. 183

um grande congresso de apoio a Revolução Cubana ocorrido 
na cidade de Niterói em 1963. Embora a presença do PCB 
tenha sido marcante neste evento, houve também uma maciça 
participação de entidades suprapartidárias tais como sindicatos 
e associações populares, o que revela ser o campo de incidência 
da Revolução Cubana muito mais amplo que os círculos das 
esquerdas comunistas5.    

A questão da reforma agrária em Cuba é talvez o tema 
mais recorrente nas matérias que o jornal Liga publica a respeito 
da Ilha. O fato de a Revolução Cubana ter sido levada a cabo 
essencialmente por um exército camponês é sem dúvida um 
ponto chave no discurso da organização brasileira. Quanto à 
questão agrária lemos o seguinte: 

Camponês: A reforma agrária cubana deu a terra ao que nela 
trabalha. Por isso os latifundiários do continente conspiram 
contra Cuba. Tua resposta é participar do encontro nacional 
e do congresso de apoio à revolução cubana que se realizarão 
este ano no Brasil (Liga, nº 20, p. 3, 20 fev. 1963).  

O exemplo cubano figura nas páginas de Liga como 
triunfo de todo o continente, sendo então preciso que todos os 
povos o defendam das agressões dos Estados Unidos. O congresso 
ao qual a nota faz menção é o mesmo que citei anteriormente, 
e a palavra de ordem era: “Nada de recuos: Com Cuba hoje e 
sempre!” (Liga, n° 5, p. 1, 6 nov. 1962).

A identificação das Ligas Camponesas com a Revolução 
Cubana antecede de algum modo um dos pontos chave nos 
programas dos grupos armados que viriam a surgir no Brasil 
após 1964: o campo como palco principal da revolução. 
Posteriormente, com a instauração do regime militar, a maioria 
das organizações que se lançaria em armas contra a ditadura tinha 
a pretensão de fixar bases nas áreas rurais para a ulterior irrupção 
da “guerrilha camponesa”. Com exceção de um ou outro grupo 
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o projeto nunca passou da fase de planejamento, e os militantes 
designados para essa tarefa raras vezes conseguiram firmar 
contatos no campo. As Ligas possivelmente representaram na 
história da esquerda brasileira dos anos 60 a única possibilidade 
de uma real participação em massa de trabalhadores rurais 
num projeto revolucionário. Já no pós 64, a busca infatigável 
dos grupos armados pelo “camponês guerrilheiro” seria uma 
empreitada condenada ao fracasso.

Ainda com relação à reforma agrária, o jornal publica 
vários depoimentos de integrantes das Ligas que estiveram 
na ilha: “Líderes camponeses visitam Cuba e mostram-se 
impressionados com a revolução”. (Liga, n° 45, p. 3, 28 ago. 
1963) Essa matéria em especial reproduz as impressões de 
viagem de Elizabeth Teixeira, viúva de João Pedro Teixeira, líder 
camponês assassinado na Paraíba em caso de grande repercussão 
nacional. O relato de Elizabeth e dos demais integrantes das 
Ligas na matéria jornalística gira em torno das benfeitorias do 
regime socialista daquele país, tanto na cidade quanto no campo. 
Em meio à polêmica provocada pelo assassinato de Teixeira 
o cineasta Eduardo Coutinho iniciaria as filmagens de Cabra 
marcado para morrer, documentário sobre a Liga Camponesa 
de Sapé, localidade rural paraibana. Rodado sob os auspícios do 
CPC (Centro Popular de Cultura) da UNE, os trabalhos tiveram 
de ser interrompidos com o golpe civil-militar em 1964, sendo o 
filme concluído apenas no início dos anos 80 (RIDENTI, 2000: 
96-99). 

Debates de cunho teórico também faziam parte das 
matérias publicadas pelo jornal. No artigo “Guevara analisa as 
guerrilhas na América Latina” (Liga, n°27, p. 4, 24 abr. 1963), 
podemos encontrar um trecho de discurso no qual o próprio Che 
afirma que:

O processo do desenvolvimento histórico das sociedades em 



“Reforma agrária e revolução: Cuba e as Ligas Camponesas do Brasil nos anos 60”

Revista Brasileira do Caribe, Brasília, Vol. X, nº19. Jul-Dez 2009, p. 163-189. 185

determinadas condições pode abreviar-se já que o partido de 
vanguarda é uma das armas fundamentais para abreviá-lo. E 
conseqüentemente com a lição dada pela União Soviética há 
45 anos, em Cuba fizemos o mesmo. Pudemos abreviar graças 
ao movimento de vanguarda, queimar etapas e estabelecer o 
caráter socialista de nossa revolução. 

 A polêmica acerca das formas de luta revolucionária 
se constituía como um dos pontos nodais de discussão entre as 
organizações da Extrema Esquerda brasileira no início dos anos 
60 (RIDENTI, 1993:30-37). Uma das principais críticas que os 
novos grupos faziam ao PCB dizia respeito exatamente à questão 
das “etapas” a serem cumpridas pela revolução. Na ótica do PCB e 
de todos os partidos marxistas-leninistas do continente alinhados 
a Moscou, a primeira etapa da revolução seria necessariamente 
democrático-burguesa, não necessitando, portanto, da luta 
armada como motor revolucionário. A Revolução Cubana viria 
contrariar essa teoria e inspirar as cisões dos PCs tradicionais a 
empregar a luta armada em favor do socialismo, regime este que 
se constituiria já na primeira etapa revolucionária, pois, como no 
dizer de Guevara, a vanguarda iria queimar a etapa democrático-
burguesa.  

 Em extensa matéria de Liga, que transcreve um discurso 
de Fidel Castro no princípio de 1963, vemos o chamativo título: 
“Dever do revolucionário é fazer revolução” (Liga, n° 16, p. 4, 16 
jan. 1963). Ao que parece, Fidel tenta neste discurso rebater críticas 
vindas provavelmente dos partidos de esquerda tradicionais, que 
naturalmente discordavam da postura cubana de apoio à luta 
armada na América Latina. Ao prestar ajuda aos grupos armados 
Cuba inevitavelmente contribuía para a fragmentação dos PCs e, 
neste processo, praticamente nenhum partido comunista latino-
americano ficou livre de cisões à esquerda. Na opinião dos mais 
ortodoxos era uma brutal simplificação supor que nos demais 
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países do continente pudesse ocorrer um processo revolucionário 
semelhante ao cubano, de forma que choviam críticas tanto 
àqueles que da ilha incentivavam a “exportação da revolução” 
quanto aos que de fora dela se propunham a desencadear em seus 
países a guerra de guerrilhas, como em Sierra Maestra.
 No tocante à polêmica temos as palavras do próprio Fidel 
no referido discurso:

Compreendemos as transformações incessantes das condições 
históricas e das circunstâncias históricas. Não negamos isso, 
simplesmente fazemos questão de dizer que aqui [em Cuba] 
não houve transformação pacífica e protestamos quando vemos 
o caso de Cuba ser utilizado para confundir os revolucionários 
de outros países onde existem condições objetivas para a 
Revolução e onde pode ser feito o mesmo que foi feito aqui 
(Liga, n° 16, p. 4, 16 jan. 1963).

 Mais adiante Fidel Castro “endereça” suas críticas e 
podemos então apreender a dimensão da disputa pelos destinos 
da revolução na América Latina:

Que os teóricos do imperialismo se empenhem em fazer com 
que não haja revoluções, nada mais lógico, estão no seu papel 
quando caluniam a Revolução Cubana, quando semeiam 
a perfídia e a mentira, quando inventam os piores horrores, 
quando incutem no povo o temor às revoluções. Mas que 
alguém, em nome de uma posição revolucionária, pretenda 
criar o conformismo ou o medo da revolução, isso é um 
absurdo. O conformismo quem tem que pregar são os teóricos 
do imperialismo, os teóricos das revoluções, que preguem sem 
receio as revoluções! (Liga, n° 16, p. 4, 16 jan. 1963).

Os “teóricos do imperialismo” certamente chegaram a 
um rápido consenso em torno da Revolução Cubana, ou seja, 
para estes era indispensável combatê-la dentro e fora de Cuba. 
Já aqueles qualificados por Fidel como “teóricos da revolução”, 
não sobra dúvida que nunca estariam todos plenamente de acordo 
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acerca do papel de Cuba no cenário latino-americano.  
De qualquer forma, no momento em que as Ligas 

Camponesas optaram por abandonar o caminho pacífico das 
reformas aderindo à perspectiva da transformação social pela 
violência revolucionária, inaugurou-se uma nova fase no 
percurso das esquerdas comunistas brasileiras.  A passagem de 
dirigentes das Ligas por Cuba, bem como a criação no Brasil dos 
campos de treinamento guerrilheiro com apóio cubano, encerra a 
querela historiográfica a respeito da natureza da luta armada nos 
anos 60 e 70.  Se muitas vezes o surgimento das organizações 
revolucionárias clandestinas foi interpretado pelos especialistas 
sobre o período como uma reação à implantação do regime 
militar em 1964, a atuação das Ligas no período anterior ao golpe 
revela que não apenas o projeto da luta armada foi concebido 
antes da queda de Goulart como também ações concretas neste 
sentido foram executadas. O fato de todos os futuros núcleos 
guerrilheiros das Ligas Camponesas terem sido descobertos e 
destruídos pela polícia não invalida o empenho dos dirigentes 
desta organização em buscar um caminho para a revolução 
diferente daquele propalado pelo PCB.  

Como já foi esclarecido anteriormente, as Ligas 
Camponesas não surgiram como cisão do PCB, e embora tenham 
mantido relações com o partido, desde o princípio da década de 
60 a organização já não compartilhava da visão sustentada pelas 
lideranças pecebistas. Fatores de ordem interna na trajetória das 
Ligas somados ao contato com a experiência cubana delineariam 
uma postura diferente do grupo durante o governo Goulart. A esta 
altura as Ligas Camponesas já haviam escolhido seu caminho 
para a revolução brasileira, a guerrilha rural.  

Notas
1. O foro era uma espécie de “aluguel” anual imposto a quem produzia em 
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terra alheia com o consentimento do proprietário. Para José de Souza Martins 
é justamente a questão da “renda da terra” que gerou inúmeros conflitos no 
campo brasileiro durante as décadas de 50 e 60. (MARTINS, 1995, p. 79-80)
2. Afora as conexões entre cubanos e as Ligas Camponesas, Denise Rollemberg 
investigou também outras organizações da Extrema Esquerda brasileira que 
mantiveram estreito relacionamento com o governo de Cuba após 1964. Entre 
os vários grupos pesquisados pela autora podemos destacar a ALN, bem como 
o MR-8 e a VPR. A pesquisa da historiadora teve como eixo temático o apoio 
cubano à luta armada no Brasil, especialmente no que respeita ao treinamento 
guerrilheiro que militantes brasileiros receberam na ilha entre os anos 60 e 70. 
3. A Organização Revolucionária Marxista-Política Operária (ORM-POLOP) 
surgiu em 1961. Integrada por uma militância bastante jovem a POLOP se 
apresentava como uma alternativa à predominância política do PCB no cenário 
das esquerdas. Críticos à perspectiva da revolução por etapas defendida pelo 
Partido Comunista, os polopistas julgavam que o capitalismo nacional já se 
encontrava plenamente desenvolvido, e por isso mesmo a revolução brasileira 
teria que ser prontamente socialista, dispensando a fase democrático-burguesa 
como advogavam os comunistas. (MATTOS, 2002, p. 185-186) Durante 
o período em que atuou a POLOP teve como porta-voz o periódico Política 
Operária.     
4. O surgimento do PC do B foi o resultado de uma cisão no PCB ocorrida 
no início de 1962. O grupo dissidente, na verdade o antigo núcleo stalinista 
do PCB, organizaria a nova sigla reivindicando a herança do partido fundado 
em 1922, porém, reorganizado. (GORENDER, 1999, p. 37-38) Durante esse 
período o PC do B teve como órgão porta-voz o periódico A classe operária. 
5. A importância que em especial a esquerda dispensou ao Congresso de 
solidariedade a Cuba em 1963 fica patente nas discussões em torno deste 
evento que era diariamente debatido nas páginas do jornal Novos Rumos, órgão 
central de propaganda do PCB. Ver: “Declaração de Niterói”, Novos Rumos – 
Suplemento Especial nº 215, 5 a 11 de Abril de 1963.
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