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RESUMO                                      [PORTUGUÊS] 

 

 As guerras civis começaram a ser estudadas quantitativamente há poucos 

anos, com número de publicações crescente na área. Os determinantes do início de 

guerra civil foram paulatinamente desvendados por meio de pesquisa empírica. 

Alguns resultados são de que elas ocorrem geralmente em países de baixa renda; em 

países que são dependentes da exportação de produtos naturais; que obtiveram sua 

independência há poucos anos; que tiveram conflitos recentes; cujas populações 

apresentam características etno-lingüísticas ou religiosas um pouco heterogêneas e 

polarizadas; que têm a presença de um regime ao mesmo tempo com peculiaridades 

autoritárias e democráticas e que apresenta instabilidade política; em países que se 

encontram em terrenos de difícil acesso, como áreas montanhosas ou florestas 

densas; dentre outros. 

 Embora essas guerras ocorram geralmente em zonas rurais e as massas 

participantes são formadas particularmente por camponeses, em busca de melhores 

e mais dignas condições de vida, mesmo que conduzidos por líderes urbanos e 

instruídos, a academia não deu a devida atenção empírica a essas questões até o 

momento, apesar de tratá-las, em parte, numa literatura mais antiga e qualitativa. 

 A proposta desta tese é abordar assuntos de natureza agrária analisados 

empiricamente, com o intuito de incluir os fatores agrários no conjunto dos 

determinantes de guerras civis com os quais a literatura já trabalha. Foram 

abordados temas relevantes relacionados às questões agrárias para verificar se são 

determinantes de guerra civil. Entre eles, o papel da demografia rural e da 
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concentração de terra, o nível de produtividade no campo, além do tipo de 

camponês. 

 Ao final, foram encontrados resultados estatísticos relevantes que endossam 

os fatores agrários como parte do composto que levaria ao início da guerra civil. 

Mesmo que a concentração de terra não tenha sido efetivamente comprovada como 

determinante para que guerras civis ocorram, os outros três fatores agrários 

confirmaram-se como determinantes desse evento, em conjunto com os outros 

fatores que a literatura aborda. 

 Não se podem ignorar fatores agrários na ocorrência de guerras civis se estas 

eclodem em zonas rurais, têm os camponeses como os principais participantes nas 

massas rebeldes, e suas adesões à luta armada originam-se das questões agrárias 

não resolvidas. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Guerra civil; camponeses; indicador agrário; estudo quantitativo; política 

comparada. 
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ABSTRACT          [INGLÊS] 

 

 The quantitative study of civil wars started few years ago, with an increasing 

number of publications in that field. The determinants of civil wars� onset were built 

gradually by empirical research. Some of their results show that they occur in: poor 

and developing states; dependent natural resources export countries; young states; 

countries with recent conflicts,  states with a small heterogeneous population, 

polarized or dominant; places where the political regime is hybrid and politically 

unstable; terrain of difficult access, with lots of mountains or dense forests; etc. 

 Despite these wars occur at large in rural regions where the peasants are the 

main actors looking for a better and dignified life, even if their leaders are urban 

and educated individuals, the scholars did not deserve the appropriated empirical 

and quantitative attention to agrarian issues, as they do with other mentioned civil 

war determinants. 

 This thesis proposal approaches the agrarian themes quantitatively, with the 

aim to include the agrarian indicator within the civil wars� determinants. The 

relevant questions whose will be dealt are: which kind of peasants participate in 

civil wars? Which tasks have the concentration of land, the rural demography, and 

the level of agricultural productivity to the civil war onset?   

            At the end, the statistical results are relevant and they have confirmed the 

agrarian indicator as part of the determinants of civil wars� onset. Even if the 

concentration of land did not achieve the expected outcome, mainly because of data 
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problems than due to variables� relationship, the other determinants were pertinent 

and suitable. 

 

KEY WORDS 

Civil war; peasants; agrarian indicator; quantitative study; comparative politics. 
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                                                           RÉSUMÉ      [FRANCÊS] 

 

            l ' Etude quantitative des guerres civiles est une discipline récente, mais les 

travaux publiés dans ce domaine sont de plus en plus nombreux. Les facteurs 

initiaux à l' origine d' une guerre civile ont été soigneusement repertoriés par la 

recherche empirique.  Parmi les paramètres mis en exergue, soulignons lês suivants. 

Les guerres civiles éclatent dans des pays généralement pauvres et en voie de 

développement, qui dépendent de l' exportation de produits bruts. Ces pays ont 

obtenu leur indépendance il y a peu et ont eu des conflits récents; leurs populations 

sont parfois héterogènes, ou polarisées, ou dominantes. On note la présence de 

régimes politiques hybrides et instables. Ils se situent dans des zones d' accès 

difficile, par exemple des montagnes ou des forêts denses, et ils sont limitrophes de 

pays eux même en guerre. 

Le fait que ces guerres concernent au premier chef dês masses rurales à la 

recherche de meilleurs et de plus dignes conditions de vie - tandis que les leaders 

sont urbains et instruits -, n' a pas reçu une attention suffisante de la part des 

chercheurs, même si il apparaît dans le cadre des travaux concernant la théorie des 

révolutions et des rebellions. 

            Aussi bien, c' est l' ambition de cette thèse que d' aborder de front la question 

agraire comme l' un dês determinants possibles des guerres civiles, au même titre 

que ceux dejà mentionnés. On s' intéressera aux types de paysans concernés par les 

guerres civiles, à la question de la concentration de la terre, à la démographie 

rurale, à la nature dês liens entre productivité de la terre et éclosion de guerre civile.  
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            Ainsi, des résultats statistiques significatifs concernant le monde rural et les 

origines des guerres civiles ont été relevés.   Même si la concentration des terres n' a 

pas l' effet attendu - surtout pour des raisons qui tiennent aux 

propres données statistiques -, les autres facteurs agraires mesurés statistiquement 

montrent ds corrélations satisfaisantes. 

 

MOTS-CLÉS 

Guerre civile; paysans; indicateur agraire; étude quantitative; politique comparée. 
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�Power kills; absolute Power kills absolutely�.  
 

(Rummel 1994, p.1) 
 

Problema da tese 

O elevado número de guerras civis e o alto índice de mortes nessas guerras 

impulsionam pesquisadores a estudar tal fenômeno. Estima-se que mais de 90% das 

mortes relacionadas com guerras, na década de 1990, são oriundas de guerras civis. 

Somente na África Subsaariana, 20% da população vivia em países afetados diretamente 

por essas guerras (World Bank 2001). E apenas no século XX elas foram responsáveis 

pela morte de cerca de 134 milhões de pessoas, o dobro das vítimas das guerras 

interestatais (Rummel 1994), ao que se somam ainda inúmeros refugiados e migrantes 

forçados, além dos feridos.  

Em situações belicosas desse gênero, a condição geral das pessoas se torna mais 

vulnerável e comprometida, a economia local e regional é duramente afetada, doenças 

são mais facilmente transmitidas, há ocorrência de desnutrição e dificuldades para 

receber (ou para comprar) alimentos, e o desrespeito à lei é comum. 

 

 Além disso, as guerras civis se dão geralmente em países pobres, dependentes da 

extração de recursos primários, recém-independentes ou com conflitos recentes, em 

regimes políticos instáveis e não consolidados, com extensas áreas montanhosas e pouca 

heterogeneidade etno-lingüística e religiosa, dentre outras características, como veremos 

a seguir na discussão da literatura. Contudo, é importante frisar que nem todos os países 

com essas características passam por guerras civis. 
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 Analisando-se os atores que formam as massas rebeldes nos países em guerra 

civil, constata-se que os camponeses freqüentemente são parte da base de sustentação que 

conduz ao início do conflito (Migdal 1974; Paige 1975, 1999; Scott 1976, 1985, 1990). O 

objetivo central desta tese é investigar variáveis relacionadas à vida rural e agrária, que 

têm associação com o início de guerras civis. As variáveis a serem estudadas são 

estruturais e quantificáveis, e em seu estudo será utilizada a metodologia estatística 

quantitativa.  

As seguintes variáveis agrárias serão investigadas: características da demografia 

rural (como densidade e população total), nível de concentração da terra, índice de 

produtividade da terra, e a participação dos camponeses (entre eles sem-terra e pequenos 

proprietários) nas guerras civis. Somente as variáveis quantitativas (para as quais há 

dados disponíveis), e primordialmente as agrárias, serão objeto de estudo. As agrárias 

sobre as quais não foram coletados dados ficarão de fora, como no caso da reforma 

agrária.  

Algumas das variáveis, que usualmente constam na literatura quantitativa de 

guerras civis como determinantes desse evento, serão utilizadas como controle; 

entretanto, a contribuição da presente tese é focalizar os condicionantes agrários. 

Em linhas gerais, o argumento central situa os condicionantes agrários como o 

complemento que faltava para determinar o início da guerra civil. Sem eles, os 

determinantes estariam incompletos. Uma guerra civil é, em geral, de origem rural e 

camponesa, e, portanto, deve-se levar em consideração as questões agrárias que esta tese 

inclui na análise. O impacto das variáveis agrárias não tinha sido, até o momento, 

considerado, por meio da abordagem quantitativa, como determinante de tais guerras, 
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apesar de alguns tópicos relativos às questões agrárias terem sido incluídos na literatura 

sobre revoluções das décadas de 60-80 do século XX.  

Essa lacuna se deve principalmente à falta de dados sobre o tema proposto. 

Porém, atualmente existem novos dados que podem auxiliar, pelo menos em parte, na 

superação dessa ausência, como será visto no decorrer da investigação. 

A tese consiste em uma análise macro-comparada de quase todos os países 

existentes. Não são feitos estudos de caso, pois o objetivo é justamente encontrar 

determinantes gerais de guerras civis, sem analisar casos específicos. 

 

Questões da tese 

Além das variáveis tratadas e testadas regularmente na literatura (abordadas no 

capítulo II), são acrescentadas as variáveis agrárias relevantes para o início de guerras 

civis (capítulo III). Elas resultam das perguntas expostas a seguir: 

 Que efeito teria a alta densidade demográfica ou a grande quantidade da 

população que vive no campo sobre o início de uma guerra civil? 

 A concentração de terra gera o acúmulo de poder político e econômico nos 

países agrários. Os grandes fazendeiros geralmente detêm o oligopólio 

desses poderes, nas regiões menos desenvolvidas. Será que, nessa 

situação, os grupos rurais menos privilegiados reagiriam à exploração, 

rebelando-se? Qual o papel exercido pelo tipo de regime político em 

países com alta concentração de terra em relação à eclosão da guerra civil? 
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 Poderia uma baixa produtividade por hectare na produção de alimentos, 

em países com baixa renda, criar as condições necessárias para o início de 

uma guerra civil?  

 Quais os tipos de camponeses que, estando em grande número, podem 

determinar, em conjunto com outros fatores, a ocorrência de guerra civil? 

 

Os quatro pontos acima servem de base para a investigação da tese e dão origem 

às hipóteses a serem testadas posteriormente. 

 

Objeto de estudo e metodologia 

Na presente tese, serão analisados todos os países do mundo que, em 1970, 

tinham uma população de, no mínimo, 1 milhão de habitantes (totalizando 147 países). O 

período de estudo compreende os anos 1969-1997, e a unidade de estudo é país-ano. 

Nessa época, houve 69 guerras civis em 50 países. Mesmo assim, guerra civil é um 

fenômeno raro.  

A variável dependente é o início de uma guerra civil. O foco está nos já 

mencionados determinantes (em sua maioria) ligados à terra que levam à eclosão  da 

guerra. 
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CONCEITOS, DEFINIÇÕES E EXPLICAÇÕES DE GUERRA CIVIL 
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"The art of war is simple enough. Find out where 
your enemy is. Get at him as soon as you can. Strike 
him as hard as you can and as often as you can, and 
keep moving on".  

(Ulysses S. Grant's philosophy of war) 

 

 A intenção do presente capítulo é conceituar o termo guerra civil, indicando quais 

os tipos existentes e definindo o objeto de estudo tanto teórica quanto operacionalmente. 

Trataremos também das guerras civis no contexto do período proposto (1969-1997), 

levando em conta as características das regiões específicas. Posteriormente, serão 

abordadas algumas explicações para o início de guerra civil usadas na área. Como há 

necessidade de limitar o escopo do estudo, a literatura quantitativa de guerra civil é o 

foco do debate a ser apresentado.  

 

Tipos de guerra 

A guerra é categorizada, em termos gerais, como um estado ativo de conflito 

armado. Veremos brevemente, a seguir, os três tipos de guerra existentes, para 

posteriormente analisarmos o objeto desse estudo, ou seja, a guerra civil.  

Pesquisadores sugerem a distinção entre três tipos de guerra, apesar de muitas 

vezes não haver uma diferenciação clara na origem (Waldmann & Reinares 1999, pp.14-

15): 

a. Guerras civis, que se caracterizam em três gêneros diferentes: 
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(1) Guerra civil por revolução - guerras dirigidas contra o próprio 

regime, ou seja, que têm como finalidade a derrubada do governo 

estabelecido e/ou uma profunda mudança de ordem socioeconômica; 

(2) Guerra civil por secessão - guerras de secessão com a finalidade de 

autonomia ou separação; 

(3) Guerra civil internacionalizada � guerras civis, tanto por revolução 

como por secessão, que têm a participação ou intervenção de, pelo 

menos, um país soberano (além do país onde a guerra ocorre); 

b. Guerras interestatais - guerras entre Estados em disputas de fronteira, 

por recursos naturais ou por posições de domínio; 

c. Guerras extra-sistêmicas - guerras de descolonização, com a intenção de 

conferir a soberania de um território, controlado pela metrópole. 

 

O tipo que interessa a este estudo é a categoria a, incluindo seus três subtipos. O 

correspondente à guerra civil por revolução - item a(1) - abrange, por exemplo, os 

eventos ocorridos no Camboja (1970), no Peru (1981), na Guatemala (1968) e na 

Colômbia (1963).  

As guerras de secessão - item a(2) - têm por objetivo a criação de uma nação 

soberana, em parte do território, e com uma parcela da população do país original. 

Exemplos desse subtipo são: levante da minoria Ibo, na Nigéria, para a criação de Biafra 

(1967), revolta Tâmil, no Sri Lanka (1983) e a Frente de Libertação Nacional 

Muçulmana, nas Filipinas (1972). 
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A guerra civil internacionalizada, seja por revolução ou por secessão - item a(3) - 

também é do interesse da pesquisa, pois, mesmo que com intervenção ou participação de 

outro país, a dinâmica da guerra ocorre dentro do território do país em questão, com a 

maioria dos participantes sendo seus cidadãos e guerreando entre si. Exemplos desse tipo 

de conflito são a intervenção síria (em 1976) na guerra civil libanesa, a participação 

cubana e sul-africana na guerra civil em Angola (1975), e a ocupação de parte do Chad 

pela Líbia (entre 1983 e 1987). Apesar de Gleditsch et alii. (2002) não incluir esse tipo de 

guerra como guerra civil, pois há a presença de atores internacionais e soberanos, neste 

trabalho decidimos incluí-lo, já que a intervenção e a participação de um ou mais países 

soberanos geralmente prolonga a guerra civil (Elbadawi e Sambanis 2000a), que continua 

se caracterizando como tal nesse contexto, apesar de poder adquirir conotações 

adicionais, que serão abordadas na parte da definição do termo guerra civil.  

O tipo c é o que reconhecidamente ocorre entre país colonizador e colônia. Apesar 

de a colônia integrar o mesmo território antes da independência, as razões para a 

separação são bem diferentes das de uma guerra civil do tipo a. Além disso, a 

metodologia adotada neste estudo impede a análise desse tipo de evento. Sendo a unidade 

de análise o país-ano, colônia e colonizador pertenceriam à mesma unidade, o que 

resultaria em conclusões equivocadas, pois as características das potências européias são 

muito diferentes daquelas das colônias. Por exemplo, se a colonização francesa da 

Argélia fosse caracterizada como guerra civil, na época das revoltas por sua 

independência, em qual regime dever-se-ia classificar a França, já que a população 

francesa era regida pela democracia, enquanto a população do território argelino não? Por 
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outro lado, o período estudado caracteriza-se praticamente pela ausência de guerras de 

independência entre colônia e colonizador, e elas quase não influiriam nos resultados. 

O item b não entra na investigação por se tratar de guerra entre países, e portanto 

escapar ao escopo deste trabalho. 

 

Na figura 1.1 (página seguinte) podem-se observar os diferentes tipos de guerras e 

sua incidência1 a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Enquanto outros tipos de 

conflito armado permaneceram com baixa incidência, as guerras civis foram aumentando 

continuamente, ultrapassando em muito os outros tipos de guerra, e merecendo, portanto, 

um estudo mais aprofundado. 

Vê-se que as guerras extra-sistêmicas, constituídas basicamente por conflitos 

coloniais e imperialistas, deixaram de existir já em 1976, enquanto as guerras interestatais 

foram declinando e permanecem no rodapé do mapa. Essas guerras interestatais ocorriam 

em maior número até a Segunda Guerra Mundial, quando o número de países 

independentes e soberanos era muito inferior ao existente atualmente. Porém, a situação 

mudou muito a partir de 1945. No momento da criação da ONU existiam apenas 51 

países-membros, número este que no presente chega a 192.2 Posteriormente, as guerras 

civis (que são consideradas nas partes amarela e azul do gráfico3) aumentaram 

drasticamente de proporção. Houve alguns picos no fim dos anos 1960, no começo e final 

da década de 1980 e novamente no começo da de 1990, com contínuo declínio posterior.  

 

                                                 
1 As guerras estão dispostas na figura de acordo com sua freqüência anual, e tanto os inícios de guerra 
como sua continuidade são levados em consideração.  
2 Montenegro foi o último país a aderir como membro da ONU, em 28 de Junho de 2006. 
3 A parte amarela inclui as guerras civis por revolução e por secessão, enquanto a parte azul se refere às 
guerras civis internacionalizadas. 
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O período ressaltado na figura, caracterizado pelo crescente aumento do número 

de guerras civis, começou a ser estudado pela literatura quantitativa nos anos 1990, 

abordando principalmente a eclosão e os determinantes desse tipo de evento. Esta tese 

pretende estudar o período demarcado na figura por ter havido nele um aumento 

substancial de guerras civis, além de os dados coletados impossibilitarem outro recorte.  

 

 

 

Período investigado neste estudo 1969-1997 

Figura 1.1 � Número de guerras por tipo, 1946 - 2000. 

Guerras do tipo: 
 

 
Guerras civis (inclui as 
internacionalizadas) 
 
Interestatais 
 
Extra-sistêmicas 

 

Fonte: Gleditsch et al. 2002 
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Definição de guerra civil 

Será que a análise da guerra civil deveria ser independente, ou embutida em um 

estudo mais amplo de violência de massas? O estudo da guerra civil confunde-se às vezes 

pelo uso de termos similares, como revolução, guerra, insurreição, conflito, violência, 

violência de massas, violência política, genocídio, politicídio, violência coletiva, 

violência étnica, entre outros. Seria a desagregação e a autonomia conceitual da categoria 

guerra civil, perante todos esses outros termos, o melhor caminho a ser tomado? Por que 

devemos analisá-la separadamente, ainda mais quando ela se encontra desprovida de uma 

teoria madura? 

Reconhecer a porosidade das fronteiras entre os variados tipos de violência 

coletiva facilitaria a compreensão das mutações entre um tipo de agressão e outro. Uma 

situação de conflito interno, de proporções menores, pode passar a uma guerra civil ou 

um genocídio, voltar a pequeno conflito e, ainda, mudar de características; no entanto, 

sempre se apresenta como violência coletiva, que é a categoria mais abrangente. 

Dessa forma, a desagregação da violência coletiva em subcategorias (incluindo 

guerra civil), a coleta de dados e a construção de uma teoria são passos extremamente 

necessários (Brubaker e Laitin 1998). Contudo, nessa área ainda é dada importância 

extrema aos dados, investindo-se muito pouco no desenvolvimento da teoria.  

 

A definição de guerra civil mais aceita na academia é a de que ela �é um conflito 

armado entre dois atores domésticos sobre uma �incompatibilidade contestada� 

[=discordância sem perspectiva de solução pacífica], resultando em um número de mortes 

que ultrapasse certa quantidade� (Gates 2002a, p. 4). Ou seja, dois ou mais atores lutam 
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entre si, com armas, para controlar o território e as pessoas que nele vivem, ocorrendo 

muitas mortes como resultado desse confronto. Porém, de um lado, essa é uma definição, 

ao mesmo tempo, muito ampla e muito vaga, que não daria conta de abarcar todas as 

guerras que a tese incluiria; e, de outro, poderia incluir muito mais conflitos do que o 

número abordado e proposto por estudiosos do tema. E ainda, há muitas discordâncias 

quanto aos vários aspectos da definição, o que acarretaria a criação de bancos de dados 

conflitantes e levaria, por conseguinte, a conclusões divergentes. E isso ocorre na prática. 

Quantas mortes devem ocorrer para que se chame um conflito armado de guerra 

civil? Vários estudiosos e instituições montaram seus bancos de dados sobre mais de mil 

mortes, como Fearon e Laitin (2001), Doyle e Sambanis (2000), Correlates of War 

(Sarkees 2000) e Upsalla Conflict Data Program (Gleditsch et alii. 2002). Porém, 

mesmo assim, que tipo de morte deveria ser considerado? Alguns dos bancos mais usados 

diferem quanto ao �sujeito� da morte. O Correlates of War estabelece um piso de mais de 

mil combatentes mortos, enquanto para Fearon e Latin ele deve ser de mais de mil 

pessoas. Entretanto, o que geralmente se observa é a ocorrência de muito mais mortes 

devido a causas relacionadas à guerra civil do que ao combate ou à violência direta da 

guerra. Há também pesquisadores (Ghobarah, Huth, e Russett 2003) que defendem, 

inclusive, a quantificação dos civis mortos indiretamente nas guerras civis, como as 

mortes por fome na Etiópia e na Somália, ou até por doenças e epidemias possivelmente 

causadas pela guerra. 4 Assim, o problema é a falta de critério para saber o que incluir e 

                                                 
4 Países pobres e de baixa renda podem gerar uma quantidade maior de mortes nas guerras civis, apesar de 
a maior parte delas não entrar na contagem para categorizá-la como guerra civil em nosso estudo. Grande 
parte dessas mortes não ocorre diretamente em batalhas, nem por violência, mas sim pela falta de infra-
estrutura e facilidades médicas, em países pobres, o que acarreta epidemias, fome e outras condições 
relacionadas à guerra. Dessa forma, a grande quantidade de mortes deve-se mais à crise humanitária severa 
do que a combate propriamente dito (Lacina e Gleditsch 2004). Em suma, guerras civis provocam muito 
mais mortes em países pobres, devido à deficiência da infra-estrutura local, do que ocorre em países mais 
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em quais circunstâncias, havendo o perigo de que qualquer conflito menor, ou de 

diferentes características, seja categorizado como guerra civil, como se verá adiante. 

Será que o número absoluto de mortes teria o mesmo efeito sobre países com 

grandes ou com pequenas populações? Pequenas populações são menos propensas à 

ocorrência de mil mortes quando comparadas aos países com população elevada. Mil 

mortos em Liechtenstein representariam 3% da população, enquanto na China o mesmo 

número representaria 0,00007%.  

Os diferentes regimes políticos nesses países também podem influir sobre a 

percepção e a sensibilidade a mortes por dissidência. Enquanto em Liechtenstein, com 

seu regime democrático consolidado, a repercussão de mil mortes seria grande, na China, 

sob o autoritarismo, mil mortes talvez não repercutissem tão gravemente. Portanto, o 

número de mil mortes, atualmente adotado em vários bancos de dados de uso em larga 

escala, tende a incluir mais casos de guerra civil em países com população elevada, pois 

os conflitos nestes países produzem mais facilmente um número mais alto de mortes. 

Sambanis (2003a, pp. 821-2) afirma que é bem mais provável que protestos na Nigéria ou 

repressão governamental e dissidência na China gerem mais mortes do que um golpe de 

estado em Fiji ou no Chipre. Além disso, há o problema do estabelecimento do número 

exato de mortes. 5 Os bancos trabalham freqüentemente com estimativas, sendo algumas 

de credibilidade duvidosa. 

Se for levado em consideração o número absoluto de mortes, quando uma guerra 

civil começa ou termina? Se no primeiro ano ocorrerem menos de mil mortes, deve-se 

                                                                                                                                                 
ricos. Um exemplo a ser lembrado é o da guerra civil na República Democrática do Congo entre 1998 e 
2001, cujas mortes ocasionadas por violência foram estimadas em 350.000 e as ocorridas em batalha em 
150.000, enquanto o total de mortes se situou em torno de 2,5 milhões. 
5 Consultas realizadas por e-mail com Nils Peter Gleditsch (Peace Research Institute of Oslo - PRIO), 
Mikael Eriksson (Uppsala University) e Scott Bennett (The Pennsylvania State University) sobre o tema. 
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aguardar alguns anos, até que se atinja a milésima vítima, para considerar o conflito uma 

guerra civil? E o final da guerra haveria de ser em determinado ano, quando há menos de 

mil mortes? E se no ano seguinte houvesse outro aumento, passando as mil novamente, 

seria preciso contá-la como nova guerra e não como continuidade da que já começou? 

Cada banco utilizou um critério, impossibilitando um avanço na área. Assim, será 

adotada neste estudo a definição de Fearon e Laitin (2000), que estabelece que havendo 

mais de mil mortes ocorre guerra civil.6 Tanto o início como o término são igualmente 

relevantes nesse caso. A guerra civil pode se reiniciar em um curto espaço de tempo, 

contando como nova guerra civil, o que acontece muitas vezes (reincidência de guerra 

civil, calculada como uma nova guerra � vide anexo II). 

 

Dessa maneira, quais países devem entrar na classificação? Uma possibilidade 

viável é utilizar bancos de dados de países aceitos pela comunidade internacional, como o 

Interstate System, 1816-1997 (Russett, Singer, Small 1968), que é o adotado nesta 

pesquisa. 

A distinção entre guerras interestatais e civis nem sempre é tão simples. Veja-se o 

conflito entre a Sérvia e a Croácia/Bósnia, uma vez que os dois lados discordavam quanto 

à característica da guerra. Portanto, o critério não poderia ser a própria definição de status 

por parte dos países, mas a definição dada por organizações internacionais mundialmente 

reconhecidas, como a ONU. 

                                                 
6 Quando novos protagonistas entram na guerra, e ultrapassam-se novamente as mil mortes, ela é 
classificada como nova guerra civil no mesmo país, ou reincidência. 
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Como visto, há uma grande confusão conceitual em torno do termo guerra civil. 

Neste estudo adotamos uma definição operacional encontrada na literatura (de Doyle e 

Sambanis 2000, pp. 779 - 802). 

Guerra civil é um conflito armado que: 

a) Ocasiona mais de mil mortes (pelo menos no primeiro ano em que é 

codificada); 

b) Desafia a soberania de um país reconhecido internacionalmente; 

c) Ocorre dentro das fronteiras reconhecidas de um país; 

d) Envolve o país (ou seus representantes) como o principal combatente; 

e) Envolve rebeldes com capacidade de organizar oposição armada ao governo.  

 

A contestação armada ao governo constituído é essencial à definição de guerra 

civil. Nessa classificação não seria incluído um conflito armado entre duas partes em que 

o governo de um país não estivesse envolvido, como, por exemplo, o massacre em 

Ruanda, em abril de 1994 (apesar de a guerra civil de 1990 entrar na classificação). Se, 

por exemplo, o Primeiro Comando da Capital (PCC) conseguisse matar mais que mil 

pessoas, mas seu interesse fosse apenas criminal e não político, haveria uma situação 

delicada de segurança em São Paulo, ou no Brasil. Porém, esse fato só seria considerado 

guerra civil quando o grupo passasse a ter objetivos políticos e almejasse a tomada do 

poder central ou, por exemplo, a separação do Estado de São Paulo do resto do país.  

Não é possível adotar certas classificações que poderiam ser interessantes neste 

estudo, por não haver dados ou por eles não serem operacionalizáveis. Por exemplo, 

pesquisadores do Banco Mundial (Collier et alii. 2003 p. 54) definem a ocorrência de 
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guerra civil quando uma organização rebelde identificável desafia o governo 

militarmente, resultando em mais de mil mortes por combate, com pelo menos 5% de 

mortes de cada lado. Essa última parte da definição seria relevante por excluir o 

terrorismo de Estado, que é caracterizado por empregar unilateralmente a violência, sem 

reação da dissidência política. Assim, a guerra civil se dá pelo confronto armado entre 

duas ou mais partes, sendo que ambas devem sofrer perdas fatais para que a guerra não 

seja considerada uma imposição apenas de um dos lados. Entretanto, nessa área ou não há 

dados concretos das mortes de cada lado7 ou eles não são confiáveis.  

 

Após definir o que é guerra civil, seria interessante afirmar o que ela não é, 

excluindo assim o que não entra em nossa definição no que se refere à violência interna.8 

Para tanto, adotamos a classificação de Kalyvas (2000), que diferencia tipos de violência 

interna. A guerra civil é um caso de violência instrumental, ou seja, tem por objetivo a 

rendição do inimigo, podendo ser bilateral ou multilateral. Outros tipos de violência 

interna que não se enquadram na categoria de guerra civil, e portanto serão descartadas 

nesta investigação empírica, são: terrorismo de Estado (que apesar de instrumental é 

unilateral), genocídio e limpeza étnica (que é unilateral e não instrumental) e extermínio 

mútuo (que também não é instrumental, ainda que bilateral).  

 

 

 

                                                 
7 Trabalha-se muito com estimativas. 
8 Preservam-se os três tipos de guerra categorizados nas páginas 7-8, porém, o interesse agora seria o de 
distinguir a guerra civil, que é o foco da tese, apenas dos outros tipos de violência interna de Estado (terror 
de Estado, genocídio e limpeza étnica, e extermínio recíproco). 
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Tabela 1.1 - Tipologia da violência política interna de massas.  

              Propósito da Violência 

     Produção da Violência   

 

 

    

 

 

 

Fonte: Kalyvas 2000, p. 35 

  

 Portanto, optou-se, nesta tese, por estudar guerra civil como conceito autônomo e 

não como parte intrínseca do termo abrangente violência coletiva. Como conseqüência da 

existência de bancos de dados conflitantes, contamos como início de guerra civil casos 

nos quais seriam computadas mais de mil pessoas9 mortas como resultado direto do 

conflito. O mais apropriado seria enumerar proporcionalmente as mortes, diferenciando 

países populosos dos de pouca população, e determinar um percentual de mortes em vez 

de um número absoluto, como ocorre atualmente. Porém, como a contagem é realizada 

                                                 
9 Ressaltamos pessoas e não apenas combatentes como referência para contagem das mortes e posterior 
classificação de guerras civis com número superior a mil mortes. A escolha baseia-se num meio-termo 
entre a contagem apenas dos combatentes ou de mortes indiretas por fome ou doenças que uma guerra civil 
pode acarretar. Acreditamos que outras pessoas (que não os combatentes) também são mortas numa guerra 
civil, e muitas vezes são alvos diretos de grupos rebeldes. Seria uma imprudência não computar essas 
mortes, como seria também uma imprudência computar as mortes indiretas por causas como a fome, já que, 
assim, teríamos um aumento substantivo de guerras civis na classificação, pois qualquer conflito menor 
poderia entrar nessa categoria (de guerra civil). 

 

Terror de Estado 

 

 

Genocídio e limpeza étnica 

 

Guerra Civil 

 

 

Extermínio Recíproco 

Unilateral 

Rendição Extermínio 

Bi- (ou multi-) lateral  
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por estimativas, principalmente em países populosos onde morrem, em geral, muito mais 

pessoas, o mais indicado continuaria sendo o número absoluto da estimativa de mortes.10 

 As guerras civis, seja dos tipos revolucionário, de secessão ou internacionalizada, 

constariam na definição ampla de guerra civil (item a das páginas 7-8), a qual foi 

detalhada na página 16 (Doyle e Sambanis 2000) e acompanhará a presente tese na 

investigação empírica que é semelhante ao banco de Fearon e Laitin (2000). Excluíram-

se, no entanto, o terror de Estado, o genocídio e limpeza étnica, e o extermínio mútuo, 

como categorizados por Kalyvas (na tabela da página 18). A definição de guerra civil 

assim explicitada delineou os casos que serão considerados no decorrer deste trabalho. 

 

 Guerras civis entre 1969 e 1997 

 No período estudado (1969-1997) houve 69 inícios de guerra civil em 50 países.11 

Cerca de 36% delas ocorreram na África Subsaariana, 28% na Ásia, 14% na África do 

Norte/Oriente Médio, 12% na Europa Oriental e ex-URSS, 9% na América Latina e 

países do Caribe, 1% na Europa Ocidental, e nenhuma na América do Norte, no Japão e 

na Oceania. Há regiões que possuem maior risco de iniciar guerra civil, 

independentemente do número de países em cada região.  

 

A última coluna da tabela 1.2 (na segunda página a seguir) mostra a prevalência 

de ocorrer guerra civil em um país, por região. De acordo com a epidemiologia, o termo 

                                                 
10 Quando houver uma precisão no número de vítimas em conflitos, o cálculo de percentual seria, 
provavelmente, o mais indicado. No entanto, no momento, o mais realista (mesmo que não o ideal) seria 
manter o critério existente, na definição do número absoluto de mortes, até a criação de novos bancos de 
dados após contagens de mortes em guerras chegarem perto da exatidão.  
11 Computaram-se apenas os países com população maior que 1 milhão de habitantes. Porém, houve 
também início de guerra civil no Chipre (1974) e em Djibouti (em 1993), ambos com populações menores 
que 1 milhão em 1970. A continuidade das guerras civis não é levada em consideração nessa contagem, 
mas apenas seus inícios. Esses dados foram extraídos do banco de Fearon e Laitin (2003). 
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prevalência representa a razão do número de ocorrências de uma doença ou evento para o 

número de unidades em risco na população, por um período determinado 

(dictionary.com, 2006). Em se tratando de guerras civis, a prevalência seria a razão da 

ocorrência do início dessas guerras, em toda a população de países (por região 

representada). O período da tabela 1.2 inclui os anos 1969-1997. Os valores vão de 0 a 1, 

sendo 0 a prevalência inexistente de guerra civil nos países da região específica e 1 a 

prevalência total de guerra civil para os países da região no período indicado. Se, por 

exemplo, a região x possui 2 países com guerra civil, num universo de 20 países, a 

prevalência de guerra civil em cada país dessa região no período específico seria 

computada pela equação 2/20 = 0,1. 

Seguindo esse raciocínio, a tabela 1.2 mostra a prevalência média dos países de 

cada região de ter guerra civil. Ou seja, 48% dos países asiáticos, 47% de países das 

regiões da África do Norte/Oriente Médio e África Subsaariana, 28% da Europa Oriental 

e ex-URSS, 23% dos países da América Latina e Caribe, e 6% da Europa (um país da 

região) tiveram guerra civil no período estudado. 

Mais de ¼ dos países (50 dos 192 atuais, ou seja, 26%) tiveram esse tipo de 

conflito entre 1969 e 1997, o que é um número elevadíssimo e exige uma investigação 

mais profunda para que se encontrem os determinantes de sua ocorrência. Se levarmos 

em consideração apenas os 147 países com mais de 1 milhão de habitantes em 1970, que 

serão analisados nesse estudo, mais de ⅓ deles (ou 34%) teve guerra civil. 
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Tabela 1.2 � Índice de guerras civis por regiões: 1969-1997.12 

Fonte: Autoria própria (baseado nos dados de Fearon e Laitin 2001). 

                                                 
12 A divisão das regiões seguiu o padrão do Minorities at Risk Project (Davenport 2003). Porém, enquanto 
esse projeto coloca as democracias ocidentais junto com o Japão, na tabela foram desmembradas a Europa 
e a Oceania dessa categoria, justamente para dar uma imagem mais precisa de cada região em separado. 

Região Início de 

guerra civil13 

 Nº        (%) 

Países com 

guerra civil  

 Nº (a)       (%) 

Número de 

países/região 

 Nº (b)      (%) 

Prevalência média 

de guerra civil em 

países por região                                                                         

(a)/(b)                                     

África do Norte 

e Oriente Médio 

10           (14) 8                (16) 17                 (11)                         (0,47) 

África 

Subsaariana 

25           (36) 17              (34) 36                 (24)                         (0,47) 

América Latina 

e Caribe 

06           (09) 05              (10) 22                 (15)                       (0,23) 

América do 

Norte e Japão 

00           (00) 00              (00) 03                 (02) (00) 

Ásia 19           (28) 11              (22) 23                  (16) (0,48) 

Europa 01           (01) 01              (02) 16                  (11) (0,06) 

EuropaOriental 

e ex-URSS 

08           (12) 08              (16) 29                  (20) (0,28) 

Oceania 00           (00) 00              (00) 02                  (01)                        (00) 

Total 69         (100) 50             (100) 147              (100) 
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A inovação do presente estudo é a inclusão de variáveis agrárias. Portanto, se 

forem mantidas apenas as regiões agrárias e semi-agrárias14,15 a tabela 1.3 poderia dar 

uma idéia melhor em relação aos inícios de guerra civil nas regiões economicamente 

menos desenvolvidas. O número de guerras civis cairia para 60, em 41 países (pouca 

diferença quando se leva em consideração que foram retirados nada menos que 49 países, 

ou seja, ⅓ do total). Porém, o número de guerras civis baixou muito pouco (1 na Europa e 

8 na Europa Oriental e ex-URSS, ou 1,4% e 11,6%, respectivamente). Se apenas os 

países das regiões indicadas na tabela abaixo fossem computados, o percentual de países 

onde se iniciaram guerras civis elevar-se-ia para 42%. 

 
Tabela 1.3 � Índice de guerras civis por regiões agrárias e/ou menos desenvolvidas16 

Fonte: Autoria própria (baseado nos dados de Fearon e Laitin 2001). 

                                                                                                                                                 
13 Pode haver mais de um início de guerra para determinado país. 
14 Entende-se que esses tipos de região são economicamente dependentes da agricultura, contam com um 
alto índice da população vivendo em zonas rurais e possuem setor industrial rudimentar ou mesmo 
inexistente, exibindo uma renda per capita média de baixa a média. 
15 Além das regiões agrárias e semi-agrárias, ocasionalmente pode-se incluir regiões em desenvolvimento 
também. Numa mesma região provavelmente pode haver países que apresentam índices diferenciados 
quanto a seu estágio de desenvolvimento econômico.  
16 Nessa tabela não foi incluída a região da Europa Oriental e ex-URSS, pois mesmo que ela tenha tido 
mais guerras que a América Latina (que não foi retirada), era mais industrializada e, portanto, não faz parte 
do foco de interesse da investigação atual, centralizando-se em regiões com países agrários e semi-agrários. 
 

Região Início de 

guerra civil 

Nº         (%) 

Países com 

guerra civil      

 N       (%) 

Número de 

países/região 

 Nº     (%) 

África do Norte/Oriente Médio 10        (17)   8      (20) 17        (18) 

África Subsaariana 25        (42) 17      (41) 36        (37) 

América Latina e Caribe   6        (10)   5      (12) 22        (22) 

Ásia 19        (31) 11      (27) 23        (23) 

Total 60        (100) 41      (100) 98        (100) 
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As 4 regiões (África do Norte/Oriente Médio, África Subsaariana, América Latina 

e Caribe, e Ásia) serão investigadas em separado e conjuntamente na parte empírica, por 

apresentarem elevado índice de guerras civis e por  representarem grande parte dos países 

agrários e semi-agrários. O intuito dessa divisão analítica é tentar descobrir se há 

�excepcionalidades regionais� em relação ao início de guerra civil; isto é, se alguma 

região tem risco mais elevado de entrar em guerra civil e, em caso afirmativo, por que 

isso ocorre. 

Esse período (1969-1997) é característico por apresentar um número elevado de 

guerras civis, conforme visto na figura 1.1. Mesmo que vários estudiosos trabalhem com 

o período desde a Segunda Guerra, e levando em consideração o risco do viés de 

seleção,17 por motivos de restrição de dados (especialmente dos agrários18) o período 

abarcado pela tese é o proposto.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Viés de seleção é a introdução de um erro em razão de diferenças sistemáticas nas características entre os 
dados selecionados e os não-selecionados de um estudo determinado. Numa amostra tendenciosa, o erro é o 
resultado da falha em assegurar que todos os membros da população de referência tenham uma 
probabilidade de seleção conhecida na amostra. No caso específico, verificar somente países-ano em que as 
guerras civis cresceram em quantidade seria deixar de analisar os países-ano que tiveram poucas guerras 
civis ou mesmo que não tiveram esse evento. No entanto, como a análise é país-ano e a variável dependente 
é início de guerra civil, a maioria expressiva dos dados consta como não-início de guerra civil, e esse 
processo de seleção de dados não seria reconhecido como viés de seleção. 
18 Vide capítulo III. 
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Explicações de guerra civil 

Por ser tema recente na academia, ainda não há teoria que dê conta de interpretar 

amplamente a guerra civil. De um lado, �não se pode aplicar os argumentos causais 

específicos que foram desenvolvidos para casos como França, Rússia e China a outros 

países, como se fosse uma teoria geral de [guerras civis]� (Skocpol 1997, p. 7). De outro, 

devemos auxiliar na construção da teoria realizando pesquisa comparativa de muitos 

países para encontrar os determinantes do início de guerra civil. E é essa, entre outros 

objetivos, a proposta dessa tese. 

A literatura quantitativa sobre guerra civil divide o tema em início, duração e pós-

conflito. Apenas o primeiro tipo será abordado na tese. O segundo tipo (duração) procura 

responder por que algumas guerras civis são de longa duração enquanto outras, não 

(Collier, Hoeffler, Soderbom 2002; Elbadawi, Sambanis 2000a, 2001a). O terceiro (pós-

conflito) busca esclarecer o que deve ser feito para que uma guerra civil encerrada não se 

reinicie, o que é muito característico do período contemporâneo19 (Collier 2000; Collier, 

Hoeffler, Soderbom 2002; Sambanis 2000a, 2001a; Gates 2002a). O sucesso de um 

acordo entre as partes beligerantes é mensurado por não haver reincidência do conflito ou 

transformação em outro.  

 

Teorias sobre o início de guerra civil e de rebeliões agrárias tentam elucidar o 

porquê de essas guerras eclodirem, muitas vezes colocando a questão de por que pessoas 

se filiam aos grupos armados. Porém, essas questões diferem entre si e não deveriam ser 

tratadas por igual como usualmente é o caso. No entanto, autores relacionam o fato de 

organizações rebeldes se consolidarem (por meio de muitas filiações) para que possam 
                                                 
19 Vide anexo II, que inclui o grande número de reincidências de guerra civil. 
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iniciar uma guerra civil contra o Estado, almejando tomar o poder político. Trata-se de 

motivações individuais, de um lado, e de questões estruturais de outro. As mais centrais, 

de acordo com a literatura, são as seguintes (Arjona e Kalyvas 2006): 

a) Injustiça - indivíduos aderem a grupos rebeldes como um modo de sanar 

injustiças (Collier e Hoeffler 2002b); 

b) Cobiça - indivíduos aderem aos insurgentes para receber recompensas 

materiais (Collier e Hoeffler 2002b); 

c) Condições Estruturais do Estado - existência de Estado falido, sem 

possibilidades de oferecer as mínimas condições a seus cidadãos, nem ao menos 

segurança, tornando-se alvo fácil de insurgentes (Skocpol 1979; Fearon e Laitin 2003); 

d) Condições Estruturais relacionadas às comunidades onde as pessoas vivem - 

podem ajudar a mobilização para solucionar problemas coletivos (Petersen 2001). 

Alguns desses mecanismos e variáveis causais têm origem em explicações micro 

e outros em explicações conjunturais macro. Algumas explicações podem se completar e 

não são auto-excludentes, operando concomitantemente. 

Abordaremos nesta revisão da literatura os mecanismos de injustiça e de cobiça 

que são centrais na literatura, mesmo que não utilizados posteriormente em razão da 

inexistência de dados passíveis de receberem o tratamento metodológico adotado nesta 

tese. As variáveis estruturais trabalhadas pelos estudiosos da guerra civil serão abordadas 

no próximo capítulo de maneira detalhada. Vejamos, pois, as variáveis relacionadas a 

motivações individuais. 
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Injustiça 

Tanto o modelo da �panela de pressão� � que afirma que a opressão contínua do 

governo e das elites faz com que as massas reajam com violência a esses estímulos 

negativos �, quanto o modelo do �agitador externo� � no qual as massas são 

fervorosamente influenciadas pela propaganda, deixando-se levar por esses estímulos 

(Goldfrank 1979, pp. 138-139) � fazem parte da explicação que atribui ao sentimento de 

injustiça a decisão de se rebelar. 

Hipóteses originadas no campo da psicologia social enfatizam a relação 

frustração-agressão, argumentando que a exploração de um grupo por outro poderia 

resultar em indignação e vontade de mudança. O descontentamento de uma parcela da 

população com a injustiça sofrida levaria esse grupo a contrapor-se aos que, até então, 

ditavam as regras. A idéia de injustiça resulta de dois conceitos trazidos por Gurr à 

literatura: o de escassez severa e o de escassez relativa (Gurr 1970), que, juntamente com 

a desigualdade, levariam ao conflito.  

O estado de escassez severa faz com que os indivíduos, não tendo o que perder, 

apelem à violência coletiva para recuperar o que pensam ser de seu direito. Isso ocorre 

geralmente após uma depressão repentina ou inflação altíssima, que priva as pessoas 

menos favorecidas do acesso a recursos e da possibilidade de sobreviverem 

decentemente. A desigualdade na distribuição desses recursos também pode ocasionar 

frustração que provocaria a violência coletiva das massas, quando a oportunidade se 

apresenta. 

No caso da escassez relativa, a violência eclode, após certo período de 

crescimento econômico e social, devido a uma queda repentina nas condições de vida. A 
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estabilidade e a prosperidade parcial fazem com que haja uma expectativa de contínua 

melhora ou, ao menos, de que não haja piora. Quando isso não ocorre, a frustração chega 

e, espalhando-se pela sociedade, pode gerar guerra civil. Contudo, essa violência coletiva 

só ocorreria se os dissidentes em potencial percebessem que o governo estivesse 

enfraquecido e que não retaliaria uma ofensiva rebelde. Dessa forma, a oportunidade, em 

conjunto com as condições precárias, poderia, provavelmente, dar um impulso à rebelião. 

Pessoas que anteriormente tinham acesso a determinados recursos e os perderam não 

medirão esforços para reavê-los (Tilly 1978), apelando até para a violência.  

Em relação aos mecanismos, a participação pode assumir duas formas: (a) 

conseqüêncialista � as pessoas querem pôr um fim nas injustiças sofridas, esperando uma 

mudança no status quo por participarem da guerra civil; (b) expressiva � resultante de 

violência moral combinada com fortes valores comunitários e outras emoções, mais do 

que orientada para a obtenção de resultados (Arjona e Kalyvas 2006, pp. 10-11). 

  

A injustiça como explicação para o início de guerras civis provavelmente está 

relacionada à concepção de economia moral � a qual será abordada a seguir, no contexto 

especificamente agrário �, que é o raciocínio utilizado na tese a partir do capítulo III. 

A economia moral, visão em parte desenvolvida por Scott (1976), mostra que o 

rompimento da vida tradicional camponesa, com a chegada do capitalismo às zonas 

rurais, pode ativar conflitos e levar setores da população à guerra. 

O camponês procura assegurar sua renda mínima, em vez de buscar uma 

maximização com ganhos excedentes, reduzindo seus possíveis riscos. Ele não busca a 

igualdade, mas a mínima condição de subsistência. Os grandes fazendeiros podem ajudá-
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lo em momentos em que a subsistência fica comprometida (isso se dava até a introdução 

do sistema capitalista20). Ou seja, o camponês não procura maximizar seus lucros. Sua 

única preocupação é que não falte o necessário nos tempos de crise, e para isso ele se 

assegura dentro de seu povoado e da relação paternalista que tem com os grandes 

fazendeiros, os quais, apesar da exploração, em tempos de crise não deixam faltar o 

necessário para a subsistência camponesa. 

A destruição das relações tradicionais devido à introdução do capitalismo 

produziria a ação coletiva em oposição às descompensações que esse sistema de 

mercados introduziu. A criação de Estados, o colonialismo e o capitalismo destruíram o 

sistema de bem-estar social existente anteriormente nos povoados. Esse novo modelo, 

então, os impulsionaria a rebelarem-se e a coordenarem uma guerra civil contra os 

grandes fazendeiros e contra o Estado, que os protege. 

 

 Cobiça 

Ao tratar do motivo para o início de guerra civil, a literatura quantitativa utiliza o 

modelo econômico de Collier-Hoeffler (2002a, 2002b). Esses autores argumentam que a 

explicação para a ocorrência de guerra civil é a cobiça (ou o desejo de ganhos 

econômicos), visão na qual os rebeldes são encarados como bandidos, piratas e 

criminosos ou, em geral, como maximizadores racionais de utilidade. A ideologia é 

utilizada apenas para legitimar a rebelião e mobilizar apoio da opinião pública. Todos são 

rebeldes em potencial, se os benefícios econômicos esperados da rebelião forem maiores 

que os benefícios do status quo. Portanto, deve-se considerar a entrada de rebeldes na 

                                                 
20 Abramovay (1981) indicou que isso ocorria também no sudoeste paranaense, onde os fazendeiros e 
comerciantes os ajudavam em tempos de catástrofes naturais.  
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guerra civil como um negócio lucrativo e não como remédio para a injustiça social. Nesse 

caso, o rebelde seria um empreendedor e não um libertador de oprimidos, como supõe a 

literatura discutida no item anterior. 

 Portanto, os indivíduos aderem a grupos rebeldes motivados primordialmente pela 

expectativa de recompensas materiais que superem os custos envolvidos na guerra. 

 

A cobiça, como explicação para o início de guerras civis, está relacionada à 

concepção de economia política que tem como seu expoente Samuel Popkin (1979). Ele 

trata o fenômeno das rebeliões agrárias como resultado da decisão pessoal de cada 

camponês, que opta por entrar ou não no conflito, avaliando primeiramente o custo-

benefício de sua entrada. Os camponeses querem melhorar de vida e não se contentam 

apenas com a subsistência de suas famílias, pois almejam tomar o lugar dos grandes 

fazendeiros. 

Popkin vê o sistema de mercados como positivo para os camponeses, que querem 

crescer e lucrar, maximizando os resultados de suas colheitas. Os campos comunitários 

produziam menos do que os privados, já que não havia interesse em produzir mais para 

que a colheita fosse dividida entre todos. A única solidariedade existente era entre as 

famílias, que se ajudavam. E a lógica dos povoados é a mesma que a dos mercados: 

quanto pior a situação do camponês, maiores os cuidados sobre onde aplicar seus parcos 

recursos. Eles desejam melhorar sua renda em longo prazo mudando seu status de 

trabalhador rural para arrendatário, daí para pequeno proprietário, até chegarem a grandes 

proprietários.  Se houvesse a necessidade de luta armada, estariam dispostos a nela 

engajar-se para que pudessem mudar sua situação. 
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 Síntese 

As explicações baseadas no sentimento de injustiça e na cobiça foram 

apresentadas por serem as mais refinadas e muito discutidas da área. Porém, essas 

abordagens referem-se às motivações individuais tanto para aderir a grupos rebeldes, 

como para o início de guerras civis. Trata-se de uma abordagem que quase não foi 

utilizada em pesquisas empíricas21 por haver muito poucos dados disponíveis no nível 

micro das motivações. Nesta tese não foi possível trabalhar com dados de survey, razão 

pela qual tivemos que nos ater a variáveis macroestruturais exibidas a seguir. Enquanto o 

próximo capítulo tratará de revisar a literatura, apresentando e discutindo as variáveis 

estruturais do Estado, o capítulo III introduzirá variáveis estruturais agrárias.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Com exceção de uns poucos estudos, como Arjona e Kalyvas (2006) para o caso da Colômbia. 
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�...perhaps the most important reason that political 
scientists should study civil war is that it represents 
the most poorly understood system failure in 
domestic political processes; it is a disruption of 
social norms that is unparalleled in domestic 
politics and has important implications for the 
stability of regional systems and the maintenance of 
international security�. 

(Sambanis 2001a, p.4) 
 

VARIÁVEIS DA LITERATURA 

 

Os estudiosos da literatura quantitativa de guerras civis publicaram inúmeros artigos 

referentes às variáveis estruturais que determinam o início de guerras civis, atingindo 

consenso em relação a uns e dissenso em relação a outros (quadro 2.1). Nesta seção, 

abordaremos alguns dos determinantes mais discutidos e utilizados pela literatura. 22 

O quadro 2.1, a seguir, traz informação condensada dos fatores que facilitam ou 

dificultam o início de guerra civil, considerados pela literatura que trabalha com 

abordagem quantitativa, bem como das variáveis mais utilizadas.  O intuito, nesta etapa, é 

apresentar as variáveis e discutir brevemente alguns dos argumentos, para entrar nas 

questões agrárias no próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

                                                 
22 Não serão abordadas todas as variáveis presentes no quadro da página seguinte. Ele serve apenas para dar 
uma noção ao leitor sobre a literatura. Somente as variáveis que interessam à tese vão ser comentadas e 
discutidas. Mesmo entre estas, nem todas farão parte dos modelos adotados posteriormente.  
 



 33 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2.1 � Determinantes da guerra civil presentes na literatura quantitativa. 

Renda 
per capita 

Dependência de recursos naturais 

Fatores 
histórico-
temporais 
 

Fatores 
geográficos 

Fatores 
econômicos 

Alta (-) 

Baixa (+) 

Muita exportação (+) 

Pouca exportação (-) 

Ajuda internacional 
per capita 

Muita (+)(-) 

Fatores 
políticos 

Pouca (+)(-) 

Geopolítica 
e sistema 

internacional 

 

Guerra Fria (+)(-) 

Pós-Guerra Fria (+)(-) 

Independência 

Pouco tempo após independência (+) 
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□ Em
 consenso 

 
Início de guerras civis ocorre quanto m

aior o núm
ero de sinais (+) acum

ulados.  
□ Em

 dissenso 
 

A
usência de guerras civis quanto m

aior o núm
ero de sinais (-) acum

ulados.  
□ Em

 uso na tese  
V

ariáveis utilizadas (por com
pleto ou com

o interação) nos m
odelos de análise da tese. 

Fatores de 
identidade 

Fator 
regional 

Muito tempo após independência (-) 

Conflito  

Recente (+) 

Antigo (-) 
Maior heterogeneidade (-) 

Menor heterogeneidade (+) 

Diversidade étnica � 
lingüística - religiosa 

Ausência de dominância (-) 

Dominância étnica - 
lingüística - religiosa 

Dominância (+) 

Regime político 

Democrático (-) 

Híbrido (+) 

Autocrático (-) 

Estabilidade/Instabilidade 

Regime instável (+) 

Regime estável (-) 

Área montanhosa 

Área florestal 

Vasta área (+) 

Pouca área (-) 

Vasta área (+) 

Pouca área (-) 

Adjacência territorial - contágio 

País fronteiriço em guerra (+) 

Países adjacentes pacíficos (-) 

África do Norte/Oriente Médio 
África Sub-sahariana 

América Latina 

Localização 

Homogeneidade  (-) 

Fonte: Autoria própria. 

Repressão governamental 
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Fatores econômicos 

 

1. Renda per capita 

Dos três fatores econômicos mais discutidos na literatura (renda, dependência de 

recursos naturais, ajuda internacional), a renda per capita é a variável mais utilizada pelos 

pesquisadores. Usualmente ela é considerada nas análises estatísticas. 

Poderíamos afirmar que isso ocorre porque esses dados são de mais fácil acesso e 

coletados de maneira uniforme em quase todos os países, o mesmo não ocorrendo com os 

outros fatores.  

Será que há diferença entre países com renda alta e baixa na propensão a iniciar 

guerra civil? O gráfico seguinte (2.1) mostra que as guerras civis que ocorreram no 

período observado (1969-1997) iniciaram-se basicamente nos países mais pobres, e que à 

medida que a renda per capita aumenta, a incidência de guerra diminui. Em países mais 

ricos quase não há esse tipo de evento (exceto por Reino Unido <1969 � 8.31> e 

Argentina <1973 � 5.93>, medido por Heston, Summers, Aten (2002), em variável 

chamada de GDPEN 5.623).   

 

No gráfico a seguir, a linha vertical indica o número de guerras civis que se 

iniciaram no período estudado e a horizontal apresenta, em ordem crescente, a renda per 

capita média da população.  

   

                                                 
23 GDPEN é o PIB/população total do país, com base nas PWT 5.6 (Penn World Tables), WDI 2001 
(World Development Index, do Banco Mundial), e em dados de consumo de energia do COW (Correlates 
of War), em quartis. Em geral, esse índice indica a renda per capita da população.  
 



 35 

Gráfico de barras agrupado 2.1 � Renda per capita média e início de guerra civil. 
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Fonte: Autoria própria (baseado em dados de Heston, Summers, Aten 2002; Fearon e 

Laitin 2001). 

 

A Argentina, em 1973, se enquadrava no quartil mais elevado de renda, 

juntamente com o Reino Unido e outros países de alto potencial econômico, de acordo 

com a medida explicitada. Na época da eclosão das respectivas guerras civis, o Reino 

Unido possuía cerca de 55 milhões de habitantes, e a Argentina tinha aproximadamente 

25 milhões (este é um dos referenciais pelos quais se calcula o GDPEN24). 

As razões pelas quais países mais pobres tem mais probabilidade de ter guerra 

civil não foram suficientemente elucidadas pela literatura que estamos resenhando. 

Elbadawi e Sambanis (2002) sugerem que, em países mais pobres e desiguais, muitas 
                                                 
24 E, tendo uma população bem menor na Argentina em comparação com o Reino Unido, o nível de renda 
média na Argentina tende a ser puxado para cima. 

Nível de renda per capita, por quartil 

N = 67 (de 69) inícios 
de guerra civil 
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e
q
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vezes, os jovens do sexo masculino25 que estão desempregados ingressam em grupos 

rebeldes em troca de salário e condições de sobrevivência. 

 

A renda parece relevante, e muitos dos autores a incluem em suas análises. 

Praticamente todos os estudos utilizam a renda per capita como variável de controle. 

Porém, ela não explica por si só todo o início de guerra civil. Se fosse assim, a 

incidência das guerras civis teria diminuído e não aumentado, conforme visto no capítulo 

I. Isso porque a renda per capita tem aumentado em todos os países do mundo em 

desenvolvimento, nos últimos 50 anos. Entretanto, o número de conflitos armados (pelo 

menos até meados dos anos 1990) também aumentou. Devemos, portanto, reconhecer as 

limitações dessa variável, e, por isso, ela deve ser utilizada com cautela e explicada em 

seu devido contexto.                        

No entanto, vários países de baixa renda e com alta proporção de população rural 

se envolvem com maior facilidade nesse evento, como podemos visualizar no gráfico de 

dispersão logo em seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
25 O perfil das massas, na maioria das vezes, é formado por jovens masculinos de baixo poder aquisitivo. 
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Diagrama 2.1 � População rural, renda e guerra civil. 

 

 

 

 

Na linha vertical tem-se a porcentagem da população rural em relação à população 

total, e na horizontal a renda per capita controlada pela paridade do poder de compra. 26 

Os círculos verdes representam o ano de início de uma guerra civil, entre 1969 e 1997, e 

os azuis, cada unidade país-ano em que não se iniciou guerra civil. O diagrama pode ser 

traduzido da seguinte maneira: as unidades país-ano mais afetadas pelo início de guerra 

civil são aquelas que têm renda per capita anual muito baixa (a maioria com menos de 

US$ 4.000, e algumas poucas chegando até os US$ 7.000). Além disso, grande parte dos 

países que se envolvem nesse tipo de guerra tem elevada quantidade de população rural.27 

 

                                                 
26 Índice calculado pelo Banco Mundial, indicando que, independentemente do montante de dinheiro das 
pessoas em determinado país, pode-se comprar os mesmos produtos. 
27 Essa característica será abordada em profundidade no item �Tendências demográficas� (capítulo III). 
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      2.    Dependência de recursos naturais 

Enquanto alguns estudiosos afirmam que países com recursos escassos podem ter 

mais facilidade para entrar em guerra civil (Homer-Dixon 1999), outros dizem que a 

abundância deles é que conduz ao conflito, pois tais recursos serviriam para financiar 

rebeliões e enriquecer seus líderes (Collier e Hoeffler 2002a; Le Billon 2001). As 

explicações baseadas no sentimento de injustiça e na cobiça alimentam a controvérsia 

entre as duas posições descritas acima. 28 Em suma, a guerra é custosa e, para financiá-la, 

é necessário que se tenha uma entrada de capital por meio da venda de matéria-prima ou 

de produtos finais.  

A guerra civil pode ocorrer quando um ou mais grupos rebeldes e o governo 

competem pelo controle do território onde há produtos primários valiosos em grandes 

quantidades, sejam lícitos ou ilícitos, como minas de diamantes, ouro, petróleo, ópio e 

cocaína. O controle do governo se torna mais fácil quando há, no país ou área em 

questão, recursos naturais concentrados, como petróleo, do que quando os recursos 

naturais estão dispersos pelo território, como drogas ilegais, madeira e diamantes. A 

extração de diamantes financiou guerras civis em Serra Leoa, Angola, Libéria e na 

República Democrática do Congo. A extração de madeira bancou vários conflitos em 

Myanmar, Camboja, Libéria e Filipinas, enquanto as drogas ilícitas custearam conflitos 

no Afeganistão, Cáucaso, Colômbia, Curdistão e Tajiquistão (Buhaug e Gates 2002, 

p.420). 

 

 

 
                                                 
28 Vide pp. 26-30. 
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3.  Ajuda internacional 

A ajuda internacional aos países pobres é uma variável econômica também 

presente na literatura. Enquanto alguns autores afirmam que quanto maior a ajuda, menor 

o índice de guerra civil, outros mostram o contrário. A princípio, parece que a primeira 

versão seria a mais convincente, pois com ajuda econômica, o governo acalmaria as 

inquietações do momento, distribuindo recursos e �apagando o fogo� do qual poderiam 

germinar sementes de conflito que desencadeariam em guerra civil. Os recursos deveriam 

atingir seu fim, reduzindo o nível de corrupção e desigualdade tão característico desses 

países, diminuindo a ânsia de mudança por meios violentos. 

 

A tabela 2.1 e o gráfico 2.2 mostram a relação entre ajuda internacional e início de 

guerra civil. 

 
 
Tabela 2.1 � Ajuda internacional e início de guerra civil.  
 

Ajuda internacional        
1                2 3 4 

Total 

Sem início de guerra civil 676 679 683 686  2724 
Início de guerra civil 20 18 14 11 63 
Total 696 697 697 697 2787 
 
Fonte: Autoria própria (baseado em dados do Banco Mundial; Fearon e Laitin 2001). 
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Gráfico de barras agrupado 2.2 � Ajuda internacional e início de guerra civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (baseado em dados do Banco Mundial; Fearon e Laitin 2001). 

 

O gráfico de barras agrupado inclui somente os casos de guerra civil, enquanto a 

tabela mostra tanto as unidades país-ano que tiveram início de guerra civil, como as 

unidades país-ano que não o tiveram. 29 No gráfico de barras agrupado, a linha vertical 

exibe os inícios de guerra civil ocorridos, enquanto a horizontal mostra a ajuda 

internacional outorgada aos países, e ela se divide em quartis, sendo o primeiro de menor 

ajuda30 e o último de maior ajuda internacional.31 Pode-se perceber facilmente que quanto 

menor a ajuda internacional, maior o número de inícios de guerra civil, e quanto maior a 

ajuda, menor esse número. Isso ocorre de maneira linear em todos os quartis. Já os 

                                                 
29 Ou melhor, que não iniciaram guerra civil. Caso o país tenha iniciado esse tipo de guerra e permaneça 
nela (a partir do segundo ano), a unidade país-ano não constará como início de guerra civil. 
30 Ajudas internacionais consideradas baixas (até 25% do valor total).  
31 Ajudas internacionais altas (que superam 75%). 
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países-ano que não tiveram guerra civil têm uma distribuição normal (variando entre 676 

e 686, num total de 2.724 não-inícios de guerra civil), quase sem variação de um quartil a 

outro. 

Apesar de a última tabela indicar uma direção específica na associação entre ajuda 

internacional e início de guerra civil, nos últimos anos, estudiosos argumentaram que a 

ajuda internacional freqüentemente não alcança seus objetivos, pois atinge pessoas que 

não eram o alvo e contribui para mais corrupção e violência, justamente para que se 

mantenha esse fluxo contínuo de verbas internacionais.32 

 

Há algum tempo uma visão determinista afirmava que a guerra civil era resultante 

de ódio religioso e étnico, nada podendo ser feito para preveni-la. Porém, pesquisadores 

do Banco Mundial tentaram substituir esses supostos fatores identitários como 

determinantes de guerra civil por fatores econômicos, conseguindo comprovar essa idéia 

em suas pesquisas (Collier et alii 2003).  Não se pode ignorar questões de 

heterogeneidade etnolingüística e religiosa, mas o contexto da pobreza é que levaria 

países com diferenças étnicas a se radicalizar e entrar em guerras civis que perduram por 

anos a fio. Ao observarmos países ricos, como Canadá, Bélgica e Suíça, com grandes 

minorias étnicas e lingüísticas, vemos que nem por isso eles entraram em guerra civil no 

período estudado (1969-1997). Porém, devemos ser prudentes e afirmar que os fatores 

                                                 
32 Por exemplo, �entre 1970 e 2002 foram injetados nos países do sul do Saara, na África, 294 bilhões de 
dólares em empréstimos. Nesse mesmo período, eles pagaram de volta 268 bilhões de dólares e 
acumularam, após juros, mais 210 bilhões dessa dívida. Por esses bilhões ingressados nesses países da 
África, durante a Guerra Fria, foram tão mal empregados? A suspeita é que essa ajuda internacional 
paralisa, ao invés de ajudar� (Wiedemann e Thielke 2005). Assim, a grande pergunta, nesse caso, é: Qual o 
papel da ajuda internacional �  reduzir o sofrimento e, com isso, a potencial ocorrência de guerra civil, ou 
fomentar seu início para injetar dinheiro aos que lucram com a violência? 
 



 42 

econômicos não são suficientes como determinantes às guerras civis, mas são 

necessários, em conjunto com outros fatores, que veremos neste capítulo. 

 

Seleção dos fatores econômicos 

Nesta investigação utilizamos apenas a renda per capita como variável 

econômica, e nisso estamos de acordo com a maioria dos pesquisadores da literatura 

sobre o tema. Trata-se de um dado amplamente divulgado por organismos internacionais 

e pelos próprios países.  

Os dados sobre recursos naturais englobariam tanto os lícitos como os ilícitos. A 

coleta desse tipo de dado é complexa e sem credibilidade, o que invalidaria ou 

comprometeria os resultados.33 Portanto, optou-se por não incluí-los em modelos que 

serão apresentados na tese.  

O mesmo ocorre com a variável ajuda internacional, por razões diversas. Esses 

dados têm credibilidade e são fornecidos por agências internacionais reconhecidas e 

capacitadas. Porém, a ajuda internacional provavelmente teria um efeito de mensuração 

semelhante ao da renda per capita. Aumentando a ajuda internacional a um país, este 

investiria em setores que presumivelmente influenciariam a própria renda média da 

população.  

 

 

 

 

                                                 
33 Não foram apresentados dados referentes a essa variável, por eles não passarem por critérios mínimos de 
credibilidade e apresentarem problemas nas análises estatísticas. Além disso, não era claro o que 
exatamente os dados mensuravam. 
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Fatores histórico-temporais 

Como os trabalhos quantitativos sobre guerras civis geralmente abrangem quatro 

ou cinco décadas (a partir da Segunda Guerra Mundial) e o período que essa tese abrange 

é menor (29 anos) foi recomendado dividir o período estudado para não incorrermos em 

problemas metodológicos34 estudando apenas a época que ocorreu um grande número de 

guerras civis, e não um período mais extenso. Por isso, esse item inclui 3 períodos 

históricos diferentes, como veremos a seguir. 

 

1. Geopolítica e sistema internacional 

Autores contemporâneos, muitas vezes, tratam de distinguir as �velhas� guerras 

civis das �novas�, afirmando que aquelas que ocorreram após a Guerra Fria teriam 

origem criminal,35 em contraste com aquelas ocorridas durante a Guerra Fria.36 Eles 

dizem que, com o final da Guerra Fria, o apoio estrangeiro aos grupos rebeldes diminuiu 

drasticamente, e esses grupos foram forçados a gerar sua própria receita para não 

desaparecerem, e que, nessa situação, a diferença entre guerra civil e crime se estreitou 

bastante (Sørli, Gleditsch, e Strand 2005, p. 145). Porém, Kalyvas afirma que a distinção 

entre os períodos de Guerra Fria e pós-Guerra Fria, adotada por autores que defendem 

uma explicação motivacional � sentimento de injustiça ou de cobiça -  para a origem de 

guerras civis é equivocada e carece de análises empírica e teórica condizentes (Kalyvas 

2001),  que ainda não foram realizadas. 

 

                                                 
34 Sugerido (em 2004) por José Cheibub, Universidade Yale, CT, para sanar problemas decorrentes do 
recorte temático. 
35 Explicada pela cobiça (capítulo I). 
36 Estas com características coletivas e ideológicas, o que explicaria a ocorrência das guerras civis 
decorrentes do sentimento de injustiça (capítulo I). 
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2. Proximidade da independência nacional 

 Uma distinção feita pela literatura e que merece ser analisada empiricamente é a 

relação da proximidade da independência de um país com a eclosão de guerra civil. 

Países jovens e que ainda não passaram pelo processo de state building são mais 

suscetíveis a conflitos internos violentos do que países que se formaram há muito tempo e 

que passaram pelas etapas de formação e maturação do processo político. 

 

Tabela 2.2 � Proximidade da independência e início de guerra civil. 

País independente  
1 

Até 1914 
2 

1915 - 1945 
3 

De 1946 

Total 

Sem início de guerra civil 1545 250 1813 3608 
Início de guerra civil 14 6 49 69 
Total 1559 256 1862 3677 

 
Fonte: Autoria própria (baseado em dados da CIA e Fearon; Laitin 2001). 
 
 
 Pode-se observar na tabela 2.2 que as guerras civis ocorreram em maior número a 

partir da Segunda Guerra Mundial, e que apenas 20% delas ocorreram em países que 

tiveram sua independência anterior à Primeira Guerra Mundial. 

 

3. Conflito recente 

Quando há um conflito recente, o risco de reincidência é maior (Mason 2003) e, 

geralmente, ocorre pouco tempo após o término da guerra. Dessa maneira, a situação do 

pós-conflito, sempre que mal negociada, pode gerar insatisfação em uma das partes, que 

retorna à luta armada. Ou seja, após assinar um acordo para o fim da guerra, por pressões 

impostas, um dos lados pode sentir-se injustiçado, fortalecer-se e guerrear novamente. 
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Por isso, são importantes a fase do pós-conflito e os termos de negociação e acordo. 

Nota-se, no capítulo I, que 69 guerras civis foram iniciadas em 50 países entre 1969 e 

1997 e que 19 delas foram reincidentes, representando 27,5% de todas as guerras civis 

abordadas nesta investigação. 37 Por questões metodológicas, esse fator não será 

incorporado ao modelo a se estudar. 38  

 

Seleção dos fatores histórico-temporais 

Para sanar o problema metodológico de redução do número de observações, 39 

selecionamos para os modelos a serem trabalhados nesta tese a variável proximidade da 

independência nacional, em vez da variável geopolítica e sistema internacional, pois nos 

testes estatísticos a primeira mostrou maior robustez. Essa variável tem uma justificativa 

teórica mais consistente do que a variável geopolítica e sistema internacional. Um país 

que ficou independente há pouco tempo, sem passar por um processo de maturação 

institucional, seria mais vulnerável ao início de guerra civil. De outra parte, é mais difícil 

construir uma explicação estrutural para a influência da natureza do sistema internacional 

(antes e depois da guerra fria). Todos os países encontravam-se no pós-Guerra Fria a 

partir de 1989. Porém, poucos eram jovens desde 1969 (início dos estudos).  

De outra parte, a variável conflito recente não pôde ser selecionada por reduzir 

ainda mais o número de observações de início de guerra civil (variável dependente de 

interesse), que é considerada rara. Caso fizéssemos isso, teríamos 50 guerras e não 69. 

                                                 
37 No anexo II, encontra-se a relação dos países que tiveram início de guerra civil e reincidência(s). 
38 No período entre 1969 e 1997 foram identificadas 69 guerras civis, em 3.706 países-ano (portanto, um 
fenômeno raríssimo). Se fossem separadas 27,5% dessas guerras como sendo reincidências, o número com 
que poderíamos trabalhar na análise se reduziria ainda mais, comprometendo os resultados. 
39 Em vez de se realizar a pesquisa para 147 países em até 52 anos cada país (1946-1997), foi realizada 
pesquisa com 147 países em até 29 anos cada um (1969-1997), por falta de dados agrários (tema que 
aparecerá no capítulo III e no capítulo metodológico, IV). 
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Fatores de identidade 

A princípio, pensava-se que a diversidade entre os grupos ocasionaria maior risco 

de violência civil em larga escala e de guerra civil. Entretanto, mais adiante se chegou à 

conclusão de que quanto maior o número desses grupos, mais difícil seria se coordenarem 

dentro das forças contrárias ao governo central e, assim, menor a probabilidade de 

violência civil coletiva na tomada do poder (Reynal-Querrol 2002). Portanto, embora se 

espere que a heterogeneidade estimule conflitos, muita heterogeneidade pode reduzir as 

tensões. 40 

 

 1. Heterogeneidade étnica 

A primeira tabela (2.3) refere-se aos dados da heterogeneidade étnica, que 

representa o número de etnias dentro de um país que podem formar uma minoria 

significativa no Estado. Essa variável está dividida por quartis, indo do menor ao maior. 

No primeiro quartil (baixo número de etnias no país) há 9 guerras civis que se iniciaram 

no período estudado. Esse número aumenta para 20 guerras civis no segundo quartil, 

diminui para 13 no terceiro, e aumenta para 26 no último. 

 

Tanto os dados da tabela 2.3, como das seguintes desse item fogem à 

compreensão teórica e dificultam uma interpretação coerente41.  

 

 

                                                 
40 Apesar disso, nas tabelas e gráficos que se seguem não pudemos identificar a trajetória como movimento 
U-invertido (valores baixos nas extremidades e altos no meio). Os valores demonstram movimento em 
zigue-zague. 
41 Além disso, os dados podem ter sido parcialmente coletados por alguns bancos da área. 



 47 

 

Tabela 2.3 � Heterogeneidade étnica e início de guerra civil. 

Heterogeneidade étnica  
1 2 3 4 

Total 

Sem início de guerra civil 905 889 915 878 3587 
Início de guerra civil 9 20 13 26 68 
Total 914 909 928 904 3655 
 
Fonte: Autoria própria (baseado nos dados de Davenport 2003; Fearon e Laitin 2001). 

 

Gráfico de barras agrupado 2.3 � Heterogeneidade étnica e início de guerra civil. 
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Fonte: Autoria própria (baseado nos dados de Davenport 2003; Fearon e Laitin 2001).   

  

2. Heterogeneidade religiosa 

A próxima tabela indica o índice de heterogeneidade religiosa, isto é, o número de 

religiões existentes no país, desde que, ao menos, constituam uma minoria. Como na 

tabela das etnias, essa também está dividida em quartis e não tem um comportamento 
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linear. No primeiro quartil há 15 inícios de guerra civil, muda para 14 no segundo, 

aumenta posteriormente para 17 e chega a 21, nos últimos.  

Tabela 2.4 � Heterogeneidade religiosa e início de guerra civil. 

Heterogeneidade religiosa  
1 2 3 4 

Total 

Sem início de guerra civil 905 918 860 892 3575 
Início de guerra civil 15 14 17 21 67 
Total 920 932 877 913 3642 
 
Fonte: Autoria própria (baseado nos dados de Davenport 2003; Fearon e Laitin 2001). 

 

Gráfico de barras agrupado 2.4 � Heterogeneidade religiosa e início de guerra civil. 
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Fonte: Autoria própria (baseado nos dados de Davenport 2003; Fearon e Laitin 2001). 

 

3. Heterogeneidade lingüística  

A relação entre o número de línguas em um país e a ocorrência de guerra civil 

também não é linear, de acordo com a tabela 2.5.  
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Tabela 2.5 � Heterogeneidade lingüística e início de guerra civil. 

Heterogeneidade lingüística  
1 2 3 4 

Total 

Sem início de guerra civil 1116 647 910 883 3556 
Início de guerra civil 17 13 18 19 67 
Total 1133 660 928 902 3623 
 
 
Fonte: Autoria própria (baseado nos dados de Davenport 2003; Fearon e Laitin 2001). 

 

Gráfico de barras agrupado 2.5 � Heterogeneidade lingüística e início de guerra civil. 
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Fonte: Autoria própria (baseado nos dados de Davenport 2003; Fearon e Laitin 2001). 

 

Se a teoria descrita anteriormente é verdadeira (quanto maior o número de grupos 

étnicos, lingüísticos ou religiosos, mais difícil torna-se eles se coordenarem para o início 

de guerra civil), então como explicar a relativamente grande quantidade de guerras civis 
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na África, região caracterizada por uma alta diversidade étnica, religiosa e lingüística?  A 

literatura nos mostra que na África Subsaariana, os fatores econômicos per se são os 

determinantes. As características de diversidade étnica, religiosa e lingüística não 

parecem ser significativas nesse caso (Collier e Hoeffler 2002a; Collier et alii. 2003). 

Não conseguimos visualizar a relação entre as heterogeneidades e a eclosão de 

guerra civil nas tabelas e nos gráficos anteriores, pois, provavelmente, outras 

características associadas a diferenças religiosas, lingüísticas e étnicas influem nessa 

relação. Dois deles tem relação com a forma de distribuição dos diferentes grupos e 

merecem destaque: a polarização e a dominância. O primeiro caso ocorre quando há dois 

grupos praticamente do mesmo tamanho com orientações polares. A literatura mostra que 

a polarização aumenta a probabilidade de ocorrer guerra civil. Porém, quando existem 

dois grupos maiores, mas eles não são polarizados, essa probabilidade é mínima. No 

segundo caso, quando um grupo é o dominante, representando de 45% a 90% da 

população total do país, há consenso entre pesquisadores de que a probabilidade de 

guerra civil aumenta significativamente (Collier e Hoeffler 2000). 42 

 

A pesquisa sobre violência política tem mostrado que identidade comum constitui 

uma das pré-condições para que um grupo se mobilize para utilizar a força. As outras 

seriam a frustração (resultante de repressão e/ou sofrimento causado por diferentes 

fatores ) e a existência de oportunidade (certa liberdade para se organizar, além de acesso 

a meios financeiros, armas e soldados) (Gurr 1970; Ellingsen 2000). Se essa identidade 

não coincide com as fronteiras territoriais (originadas com o imperialismo e o 

                                                 
42 No entanto, não temos dados referentes ao tamanho dos grupos e ao grau de polarização entre eles para 
realizar uma pesquisa abrangente. 
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colonialismo das grandes potências européias, pela divisão de terras transoceânicas), o 

que ocorre freqüentemente, um conflito pode surgir dentro do país. Dessa forma, havendo 

organização, recursos e oportunidade, o grupo, caso esteja frustrado, se mobilizará para a 

ação coletiva. 

É importante, porém, lembrar que existem condições políticas que favorecem 

mais ou menos o surgimento de conflitos baseados em diferenças de identidades étnicas, 

religiosas e/ou lingüísticas. Os conflitos étnicos aparecem em todos os níveis de 

democratização, porém eles tendem a diminuir quando tais níveis aumentam (Vanhanen 

2001, p. 5). Vale a pena mencionar que, no período do pós-Guerra Fria, muitos conflitos, 

principalmente no bloco comunista, reavivaram-se após a mudança do grau de 

democracia (em índice contínuo). 43  

 

Seleção dos fatores de identidade 

Contudo, apesar dos resultados apresentados acima, há autores que desaprovam a 

utilização da etnia para explicar violência e guerras civis (Gil-White 2001). A razão é 

simples: etnias existem somente no plano das representações das pessoas, não são algo 

comprovado biologicamente (Ibid.). Além disso, esses fatores de identidade podem 

representar um ruído para os fatores econômicos (Collier et alii. 2003), como no caso da 

África, mencionado anteriormente. Por essas razões, além de que tanto a heterogeneidade 

étnica, como a religiosa ou a lingüística apresentam dados que não indicam uma direção 

clara, decidimos não considerar esses fatores na análise, não os incluindo nos modelos.   

Ou seja, questões antigas de ódio étnico, religioso e/ou lingüístico podem servir como 

camuflagem à pobreza da população, que realmente seria um dos condutores à violência 
                                                 
43 Veremos esse tema com maior profundidade no próximo item, �Fatores políticos�.  
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coletiva e à guerra civil. Provavelmente, países com renda per capita elevada dificilmente 

entram em guerra civil, mesmo apresentando populações identitariamente heterogêneas. 

Além disso, também não há dados em escala global que possam auxiliar-nos nesse tema. 

 

Fatores políticos 

 

1. Tipos de regime político 

Os fatores políticos ainda estão em discussão entre os especialistas, porém, a 

literatura tem avançado no tema. Enquanto Collier e Hoeffler (2002a; 2002c) não 

encontraram associação entre tipos de regime e início de guerra civil, excluindo essa 

variável de seus modelos, outros a encontraram. No entanto, esses primeiros autores 

provavelmente não descobriram associação curvilínea entre as variáveis por terem 

utilizado análises realizadas em períodos de 5 anos de intervalo (Sørli, Gleditsch, e 

Strand 2005, p. 156), e não anuais, como será feito nesta investigação.  

Países que possuem regimes híbridos (tipo misto que inclui elementos de 

autocracia e democracia concomitantemente) caracterizam-se por maior incidência de 

guerra civil (Hegre et alii. 2001), enquanto regimes autocráticos e democráticos têm 

menor incidência (Fearon e Laitin 2003). Apesar de o termo utilizado na literatura ser 

anocracia, ele será substituído nesta pesquisa por regime híbrido, melhor trabalhado 

conceitual e operacionalmente.  

A construção dos três tipos de regime utilizados nesta tese provém do banco de 

dados Polity IV (Marshall e Jaggers 2003). 44 O banco confere anualmente uma 

                                                 
44 Para melhor compreensão do banco de dados Polity IV, vide anexo V da tese ou diretamente na fonte 
indicada. 
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pontuação a cada país de acordo com a competitividade do regime, forma de 

recrutamento do executivo e os limites impostos ao chefe do executivo. Os pontos dessas 

categorias são somados, gerando valores democráticos e autocráticos de cada país 

anualmente e a junção desses dois valores gera uma variável chamada polity (que deu 

origem à nomenclatura do banco de dados). Cada pesquisador da área utiliza essa 

variável categorizando os tipos de regime de acordo com a pontuação obtida pelo país no 

ano específico. A literatura quantitativa de guerra civil geralmente divide os regimes em 

três categorias: democrático, híbrido e autocrático. 

Para os propósitos operacionais da tese, entende-se por democracia consolidada 

aquela que conta com a presença de três elementos: participação política competitiva; 

escolha do executivo por meio de eleição; e limitação substantiva dos poderes do chefe 

do executivo (Marshall e Jaggers 2003, p. 14).    

O regime autocrático consolidado incluiria os seguintes elementos: redução ou 

supressão da participação política competitiva; escolha do chefe do executivo por seleção 

realizado pela elite política; e poucas restrições institucionais no exercício do poder 

político, a partir do momento de sua consolidação (Marshall e Jaggers 2003, p. 14). 

Por fim, o regime híbrido é uma mistura de elementos dos dois regimes políticos 

mencionados. Ele situa-se na escala intermediária da variável ordinal (localizado 

geralmente entre os valores -5 e +5, dentro dos extremos -10 e +10). 

O mesmo raciocínio contido na teoria da paz democrática (mesmo que ainda seja 

objeto de discussão), segundo o qual países com regimes democráticos não guerreiam 

entre si (desde Kant 1795), poderia ser empregado na �teoria da paz autocrática�, o qual 

afirma que países com regimes autocráticos guerreiam muito pouco entre si, o que 
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explicaria o pequeno número de guerras interestatais entre países com esse tipo de regime 

(Bennett 2006). Podemos extender essas duas teorias ao âmbito interno dos Estados, 

arriscando a hipótese de que tanto a teoria da paz democrática, como a da paz autocrática 

possivelmente podem ter vigência no plano nacional. Seguindo por essa lógica, 

democracias consolidadas possuem canais pelos quais os cidadãos podem expressar sua 

indignação, sem serem fisicamente punidos, e votar nas eleições em partidos que possam 

satisfazer suas expectativas. A própria alternância no poder serve para �relaxar os 

ânimos�, já que dissidentes podem competir democraticamente para ocupar o governo 

num próximo período, sem necessidade do uso de força ou violência.  

Na autocracia, a repressão é tão forte que os dissidentes não têm oportunidade de 

se rebelar. O tipo de regime que mais facilmente permitiria que rebeliões e guerras civis 

ocorressem seria o tipo híbrido: de um lado, a democracia não seria consolidada e, 

portanto, apesar de promover a liberdade de manifestação, essa liberdade seria restrita; de 

outro, uma repressão limitada, dada a ineficácia do governo e o alto custo da repressão.  

As três tabelas, mostrando a correlação entre regimes e ocorrência de guerra civil 

são exibidas a seguir: 

 

Tabela 2.6 � Regimes autocráticos e início de guerra civil. 

Regime autocrático 
Polity -10/-6 

 

0 1 

Total 

Sem início de guerra civil 1958 1679 3637 
Início de guerra civil 43 26 69 
Total 2001 1705 3706 

Fonte: Autoria própria (baseado em dados de Marshall e Jaggers 2003; Fearon e Laitin 

2001). 
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Tabela 2.7 � Regimes híbridos e início de guerra civil. 

Regime híbrido 
Polity -5/+5 

 

0 1 

Total 

Sem início de guerra civil 2948 689 3637 
Início de guerra civil 38 31 69 
Total 2986 720 3706 

 
Fonte: Autoria própria (baseado em dados de Marshall e Jaggers 2003; Fearon e Laitin 

2001). 

 

Tabela 2.8 � Regimes democráticos e início de guerra civil. 

Regime democrático 
Polity +6/+10 

 

0 1 

Total 

Sem início de guerra civil 2393 1244 3637 
Início de guerra civil 57 12 69 
Total 2450 1256 3706 

 
Fonte: Autoria própria (baseado em dados de Marshall e Jaggers 2003; Fearon e Laitin 

2001). 

 

Das 69 guerras civis iniciadas, 26 ocorreram quando regimes autocráticos estavam 

no poder, 12 quando regimes democráticos vigiam e 31 sob regimes híbridos. 

 

Devem-se ressaltar as diferenças de proporção de regimes políticos e de guerras 

civis iniciadas que aparecem nas tabelas anteriores. 
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Tabela 2.9 � Proporção de regimes e início de guerra civil. 

Tipo de Regime Proporção de regimes (em %) Proporção de início de guerra 

civil (em %) 

Autocrático 46 38 

Híbrido 20 45 

Democrático 34 17 

Total 100 100 

Fonte: Autoria própria (baseado em dados de Marshall e Jaggers 2003; Fearon e Laitin 

2001). 

 

Apesar de 20% de todos os regimes, no período estudado, serem híbridos, eles 

representam 45% do total das guerras civis iniciadas. Já os regimes autocráticos e 

democráticos representam, respectivamente, 46% e 34% do total de regimes e 38% e 

17% das guerras civis iniciadas.   

Portanto, podemos extrair dos dados apresentados que países onde regimes 

híbridos vigiam na véspera do início da guerra civil têm uma tendência maior a se 

envolverem nesse tipo de conflito do que os países onde existiam regimes democráticos 

ou autocráticos. Se fôssemos hierarquizar a tendência à eclosão de guerras civis por 

regimes políticos, indo do menos provável ao mais provável, a ordem seria: 

                      

 democracias - > autocracias - > híbridos 

  

Há uma relação de regime e renda com a eclosão de guerras civis que não pode 

ser omitida. À medida que a renda do país com regime democrático aumenta, o risco de 
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guerra civil diminui, enquanto ele permanece praticamente inalterado nos regimes 

autocráticos, não variando de acordo com a renda per capita. 

 

 

Enquanto a linha vertical do gráfico indica o logaritmo do risco relativo de 

conflito armado, a horizontal representa a renda per capita em dólares norte-americanos 

(US$). À medida que a renda do país-ano aumenta, o risco de início de guerra civil, em 

regimes democráticos, diminui e o risco de regimes não-democráticos entrarem em 

guerra permanece inalterado, sem variar com a renda per capita. 45 

O tipo de regime incide sobre a forma de reação do governo - repressiva ou 

tolerante - em relação ao recrutamento e mobilização dos combatentes e partidários da 

organização rebelde. 

 

 

                                                 
45 Não foram encontrados dados para relacionar regimes híbridos e renda. 

Figura 2.1 � Risco de guerra civil em regimes democráticos e não-democráticos com rendas variadas. 
 

Risco relativo de conflito armado (log) 

Regimes democráticos 

Regimes não-democráticos 

Renda per capita em US$ de 1995 

Fonte: Hegre 2003 
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2.   Repressão governamental 

Para que haja guerra civil é preciso que as massas, especialmente de camponeses, 

sejam organizadas para a luta armada.46 Se não há recrutados, ou se são muito poucos, 

dificilmente haverá uma ação coletiva, pois esta será fadada ao fracasso e reprimida logo 

de início, sem chances de tomar o poder político, nem de se transformar em guerra civil, 

adquirindo a �mera� conotação de protesto.47 As organizações rebeldes têm de recrutar as 

massas para organizar as rebeliões e tomar o governo, ou então forçar uma secessão, na 

qual pleitearão independência de parte do antigo território.48 

Na maioria dos casos, a ação coletiva dos rebeldes não se inicia com violência. 

Porém, quando o governo reage violentamente, com repressão e não-acomodação à 

dissidência pacífica, há uma elevação do nível de conflito; o que gera violência armada e 

posterior guerra civil (Mason 2004, p. 7).  

Na tabela 2.10 pode-se notar que o número de guerras civis diminui nos extremos 

da escala de repressão (gráfico 2.6, em forma de U-invertido).  Zero (0) corresponde a 

total desrespeito pelo Estado à integridade física da população e oito (8) o total respeito. 

Observa-se que o índice de respeito à integridade física dos cidadãos por país aumenta 

nos níveis intermediários, quando ainda há espaço de manobra do lado rebelde e a 

máquina de repressão do Estado não tem controle absoluto da situação. Porém, se o 

                                                 
46 Esse tema faz parte da literatura sobre revolução agrária que insere-se nesse contexto. 
47 Apesar de que há autores que questionam a necessidade de grande número de combatentes para que se dê 
a guerra civil. Com apenas 2% da população ativa e 98% �passivamente simpática� (Desai e Eckstein 1990, 
p.442), a rebelião pode ter êxito e se transformar em guerra civil. De qualquer maneira, os rebeldes que 
fazem parte do campesinato raramente excedem 10% da população camponesa (Wolf 2003, p. 62). 
48 Mesmo que possa ocorrer guerra civil com 2-10% da população civil como combatentes, é necessário um 
apoio massivo da população à causa rebelde de muitas formas: ela pode auxiliar as organizações rebeldes 
escondendo seus membros, oferecendo comida e abrigo, passando informações, informando erroneamente 
o exército oficial e não denunciando os rebeldes. A neutralidade pode ser positiva para a organização 
rebelde. As interações sociais da população rural com essas organizações são muito maiores na guerrilha e 
na insurreição civil do que na guerra convencional, principalmente pelo fato de os rebeldes dependerem 
bastante da população local para conseguirem avanços militares. 
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Estado reprime muito, o cidadão terá receio de se rebelar. Da mesma maneira, se o 

Estado tolera e inclusive respeita a integridade física dos cidadãos, estes poderão 

manifestar suas discórdias políticas pacificamente, sem necessidade de derrubar o 

governo.  

 

Tabela 2.10 � Índice de respeito à integridade física dos cidadãos pelos Estados e o início 

de guerra civil. 

Integridade física � proteção do Estado: 0 = sem proteção;...; 8 = total proteção  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Sem início de 
guerra civil 

136 136 167 207 302 296 255 255 315 2069 

Início de 
guerra civil 

2 4 7 10 9 3 1 1 0 37 

Total 138 140 174 217 311 301 256 256 315 2106 
 

Fonte: Autoria própria (baseado nos dados de Cingranelli e Richards 2005; Fearon e 

Laitin 2001). 
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Gráfico de barras agrupado 2.6 � Índice de respeito à integridade física dos cidadãos 

pelos Estados e início de guerra civil.49 

Fonte: Autoria própria (baseado nos dados de Cingranelli e Richards 2005; Fearon e 

Laitin 2001). 

 

 Quando há dissidência, geralmente a repressão aumenta, mas os governos 

utilizam-se da repressão sem saber quais os resultados a serem alcançados, já que eles são 

variados (Davenport 2006). Alguns autores50 utilizam apenas a variável tipo de regime 

político para explicar o início de guerra civil (como vimos no sub-item anterior), 

enquanto outros mostram que os níveis de repressão podem influir em conjunto com o 

tipo de regime político para determinar o início de guerra civil51. Apresentamos aqui os 

                                                 
49 O gráfico da curva U-invertida foi realizado com base nos dados retirados do banco de Cingranelli e 
Richards (2005) para o período 1981-1997. A repressão governamental foi a única variável para a qual não 
havia disponibilidade de dados desde o período inicial proposto (1969). 
50 Como Hegre et alii. (2001). 
51 Zimerman e Alves (2006). 
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dois casos, tanto da variável repressão governamental como dela em interação com tipo 

de regime.  

 Na figura seguinte, representamos a interação do tipo de regime com o nível de 

repressão governamental52, com a finalidade de prever o início de guerra. 

 

Figura 2.2 � Nível de repressão, tipo de regime e início de guerra civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zimerman e Alves (2006, p. 14). 

 

                                                 
52 Por esse motivo há uma linha pontilhada no quadro 2.1 que vai da variável tipo de regime à variável 
repressão governamental. No entanto, posteriormente, como veremos, optamos por não incluir essa última 
variável em nossos modelos.  
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Os custos associados à supressão da oposição e à tolerância têm a ver com o início 

de guerra civil. Dahl propõe como axioma, que é mais provável que o governo tolere uma 

oposição quando os custos de sua supressão aumentam e os custos esperados de sua 

tolerância diminuem (Dahl 1972, p.63). Inversamente, é possível supor que quando os 

custos da supressão da oposição diminuem e os da tolerância aumentam, o caminho para 

o início de guerra civil ou para a repressão unilateral do governo é mais curto e a chance 

de ocorrência desses eventos cresce bastante.  

Na mesma linha, Boix argumenta em relação ao custo da repressão e ao tipo de 

regime. Se o custo da repressão é alto, os ricos aceitam a constituição democrática, e, 

numa democracia, o pobre não tem incentivo para se engajar em violência. Porém, se o 

custo da repressão é baixo, ela continuaria e não haveria violência coletiva por parte dos 

pobres (Boix 2004). Sendo assim, nenhum grupo que estivesse no poder o entregaria 

facilmente. Poderia, então, ocorrer uma negociação, em que ambos os lados ganhariam e 

cederiam, ou, ainda, haveria a luta armada interna para captura do poder político. O início 

de guerra civil poderia ocorrer, provavelmente, caso o regime fosse híbrido e impusesse 

um alto nível de repressão, causando a reação de grupos dissidentes, os quais entrariam 

em choque com o Estado. Porém, quando introduzimos a variável nível de repressão, 

notamos que ela pode ser endógena 53 em relação ao início de guerra civil, principalmente 

quando colocada no mesmo modelo que tipo de regime. 

 

 

 

                                                 
53 Sendo assim, ela pode comprometer os resultados da tese (endogeneidade de autocracia � alta repressão; 
democracia � baixa repressão; regime híbrido � médio nível de repressão).  
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3. Instabilidade política 

Além do tipo de regime e do nível de repressão governamental, sua estabilidade é 

crucial para determinar o início de guerra civil, já que mudanças de regime podem 

propiciar a ação coletiva violenta, quando dissidentes esperam a oportunidade de agir. A 

instabilidade política pode representar essa oportunidade.  

Operacionalmente, entende-se por instabilidade política uma taxa de mudança 

maior que 2 unidades nos últimos 3 anos,54 da mensuração no nível democrático da 

variável Polity55. O que será analisado é a associação dessa instabilidade à ocorrência de 

guerras civis. 

Apesar de na tabela descritiva seguinte não estar tão clara essa associação, 3,5% 

dos países-ano que eram instáveis tiveram guerra civil, enquanto somente em 1,6% dos 

países estáveis politicamente ocorreu esse mesmo evento.  

 

Tabela 2.11 � Instabilidade política e início de guerra civil. 

Instabilidade política  
0 1 

Total 

Sem início de guerra civil 3082 553 3635 
Início de guerra civil 50 19 69 
Total 3132 572 3704 

 

Fonte: Autoria própria (baseado em dados de Marshall e Jaggers 2003; Fearon e Laitin 

2001). 

 
                                                 
54 Por exemplo, se o regime do país x, no ano y, obtiver a pontuação 3 (ou seja, regime híbrido, que vai de  
-5 a +5) da variável Polity, e no ano y + 2 a pontuação mudar para 6 (ou seja, regime democrático, que vai 
de +6 a +10), ocorre instabilidade política no país. Da mesma maneira, a mudança inversa (redução de 
pontos do Polity) é caracterizada como instabilidade. 
55 O mesmo conceito aplicado anteriormente aos regimes políticos pode ser aplicado à instabilidade 
política, já que ambos se originam da mesma construção operacional. 
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O tipo de regime político, em conjunto e/ou interação com outros determinantes, 

poderia elevar ou reduzir o risco de eclosão de guerra civil. A instabilidade política pode 

gerar a oportunidade de violentas mudanças que deixariam o país vulnerável, facilitando 

o início da guerra. Apesar disso, essa variável não é endógena. A guerra civil poderia ter 

início com um golpe, sem a necessidade de instabilidade política anterior. 

Observa-se que, dos 572 países-ano que tiveram instabilidade política, apenas 19 

(ou seja, 3,5%) iniciaram guerra civil e 553 (ou seja, 96,5%) não entraram nessa 

categoria. Com isso, pode-se afirmar que a instabilidade política não levaria 

necessariamente a guerras civis e que portanto,  essa variável não é  endógena. 

 

 Seleção dos fatores políticos 

A presente tese incluirá no modelo duas das variáveis relacionadas aos fatores 

políticos � regimes políticos e instabilidade (o regime político virá em interação com uma 

variável agrária56). A repressão governamental não será incluída por sua possível 

endogeneidade. 

Mesmo que o papel dos regimes políticos na eclosão de guerras civis esteja ainda 

em discussão na literatura, tanto os argumentos analíticos utilizados pelos autores como 

os dados da análise descritiva mostram que essa variável merece fazer parte dos modelos 

a serem discutidos posteriormente.  

 

 

 

 
                                                 
56 Introduzida no item �Concentração de terra� (capítulo III). 
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Fator geográfico 

 

Área montanhosa 

 Terrenos de difícil acesso, como regiões montanhosas, por exemplo, podem 

facilitar a ação de grupos rebeldes e dificultar a ação de exércitos oficiais, favorecendo o 

início da guerra civil. 57 Em contrapartida, terrenos desérticos e planos dificultariam o 

abrigo e a proteção desses mesmos grupos, permitindo que as forças militares oficiais os 

reprimissem eficazmente e impossibilitassem sua insurgência. 

 Uma grande área montanhosa, em determinado país, pode não ser condição 

suficiente para o início de guerra civil, mas freqüentemente é condição necessária para 

que tal evento ocorra (Fearon e Laitin 1999, p. 20).58 

 Na tabela 2.12, podemos observar a área montanhosa de cada unidade país-ano, 

dividido por quartis (1 mostrando países com pouca área montanhosa e 4 países com 

grande área ocupada por montanhas). 

 

Tabela 2.12 � Área montanhosa e início de guerra civil. 

Área montanhosa  
1 2 3 4 

Total 

Sem início de guerra civil 915 896 926 900 3637 
Início de guerra civil 9 20 15 25 69 
Total 924 916 941 925 3706 

Fonte: Autoria própria (baseado em dados de Fearon e Laitin 2001). 

                                                 
57 No entanto, apesar disso não estar incluído no escopo desta pesquisa, terrenos de difícil acesso também 
podem contribuir para longa duração das guerras civis (em anos a fio), como podemos perceber em certas 
regiões do globo. 
58 Fearon e Laitin (1999) referiam-se à guerra civil de tipo étnica, na qual um grupo minoritário homogêneo 
é marginalizado e levado ao conflito. Porém, esse raciocínio serve igualmente para o início de guerra civil 
em geral (o qual estudamos), principalmente se for rural e se seus participantes forem camponeses, pois 
montanhas e florestas servem de refúgio aos contra-ataques e à repressão do Estado. 
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Observamos que a direção da tabela descritiva não é linear. Apesar de o último 

quartil exibir um número maior de início de guerra civil do que cada um dos 3 anteriores, 

não se pode afirmar que quanto maior a área montanhosa (ou mesmo a área florestal59), 

maior será o índice de guerras civis. Se assim fosse, como então explicar a queda do 

início de guerras civis do segundo para o terceiro quartil? 

 

Gráfico de barras agrupado 2.7 � Área montanhosa e início de guerra civil. 
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Fonte: Autoria própria (baseado em dados de Fearon e Laitin 2001). 

 

 

 

 

                                                 
59 Tanto a área montanhosa como a florestal, nesse caso, teriam a mesma serventia, ou seja, proteção dos 
rebeldes de forças do Estado, pelo difícil acesso e esconderijo. 
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Seleção do fator geográfico 

Mesmo que exista uma lógica atrás da associação entre as variáveis, 60 os dados 

ainda não são padronizados e podem apresentar problemas.  Por exemplo, áreas florestais 

ou montanhosas podem se concentrar em uma parte do país ou estar espalhadas por todo 

o território. Qual das duas modalidades causaria um índice maior de guerra civil?  

Portanto, o fator geográfico não será utilizado nos modelos da tese. Esses estudos 

ainda estão no começo e muito há por investigar. 61 

 

Fator regional 

 

 Localização 

Na área de política comparada e análise quantitativa é usual contrastar regiões 

encontrando suas semelhanças e diferenças. Essa é uma prática comum da literatura 

discutida.  Excepcionalidades de cada região podem ser analisadas separadamente. 

Quando se analisam muitos países de várias regiões, é sempre recomendável fragmentar 

os dados, se possível. Uma das regiões poderia apresentar um índice altíssimo de guerras 

civis enquanto outras apresentassem um número bem menor62. 

No caso de guerras civis, seria relevante focalizar regiões onde esse fenômeno é 

mais freqüente. Portanto, poderiam ser retirados países com renda elevada (como vimos 

em item anterior). Primeiramente, o até então chamado Terceiro Mundo foi foco de 

                                                 
60 Por exemplo, a floresta tropical, a força laboral das plantações de café e as rotas de transporte de café 
facilitavam o esconderijo e a mobilidade da formação de guerrilhas na região de Monteverde, na Colômbia 
(Arocha 1979). 
61 O mesmo ocorre com adjacência territorial � contágio para países que fazem fronteiras com países em 
guerra e, portanto, teriam maior incidência de iniciarem guerra civil. Porém, optamos por não incluir essa 
variável, pois os estudos atuais são bem preliminares e não se baseiam em fatos concretos.  
62 Verificamos isso na tabela 1.2, capítulo I. 
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estudo como região economicamente menos privilegiada e em grande parte agrária ou 

semi-agrária, ou em desenvolvimento (Ellingsen e Gleditsch 1997; Lott 1979). Outros 

estudos focalizaram especificamente a América Latina (Trejo 2004) e América Central, 

em razão das várias guerras civis ocorridas nessa região (Brockett 1991, 1992; Seligson 

1995). O mesmo ocorreu com a África (Elbadawi e Sambanis 2000b; Collier e Hoeffler 

2002a; Sambanis 2001a), considerada por muitos, em conjunto com a Ásia (Popkin 

1979), como o berço das guerras civis. 

 

Seleção do fator regional 

Incluiremos em modelos dessa tese a variável de localização, concentrando-nos 

nas regiões agrárias e semi-agrárias mais pobres. As regiões rurais, onde grande parte da 

economia depende da agricultura, será nosso foco a partir do próximo capítulo. Portanto, 

as regiões escolhidas são: África do Norte e Oriente Médio, África Subsaariana, América 

Latina e Caribe, e Ásia, de acordo com os estudos realizados por vários autores e 

mencionado no sub-item anterior.  
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Síntese 

A variável dependente (Y) é o início de guerra civil e seria o resultado da soma 

das variáveis independentes da literatura selecionadas neste capítulo (Xn), mais as 

variáveis agrárias63 (Xa).   

Y = âo + Xn + Xa 

 

As variáveis da literatura apresentadas que foram escolhidas para entrar nos 

modelos analíticos são: renda per capita, proximidade da independência nacional, regime 

político,64 instabilidade política e localização regional. 

Neste capítulo, foram apresentadas as variáveis de que a literatura quantitativa 

trata no contexto de sua associação com o início de guerras civis. Como pudemos 

observar, essa literatura é nova e muitas das variáveis estão em discussão. Alguns dos 

temas foram pouco analisados e a área ainda é considerada em estágio inicial. Mesmo 

que esse tipo de literatura (quantitativa) necessite de dados para poder evoluir, a parte 

teórica não é menos relevante e ela também se encontra em fase incipiente.  

Esperamos contribuir com o desenvolvimento da literatura e acrescentar às 

variáveis apresentadas as variáveis agrárias abordadas no próximo capítulo, que é a 

inovação que esta tese pretende oferecer. 

  

 

 

                                                 
63 As variáveis agrárias serão abordadas no capítulo III e utilizadas como complemento inovador na 
literatura quantitativa de guerras civis. 
64 Esta variável é de interação com outra variável agrária (capítulo III). 
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CAPÍTULO III 

QUESTÕES AGRÁRIAS COMO DETERMINANTES DE GUERRA CIVIL 
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�...Where the conditions of land-ownership are 
equitable and provide a viable living for the 
peasant, revolution is unlikely. Where they are 
inequitable and where the peasant lives in poverty 
and suffering, revolution is likely, if not inevitable�. 
 

(Huntington 1968, p.375) 
 

 

As regiões menos desenvolvidas, que em muitos casos dependem 

economicamente da agricultura ou de outros produtos primários65, apresentam 

características que, acrescentadas às variáveis comumente utilizadas na literatura, 

poderiam contribuir para a ocorrência de guerras civis.  Portanto, é recomendável que a 

literatura incorpore as variáveis agrárias às apresentadas no capítulo II. O presente 

capítulo tratará de justificar essa necessidade e abordar mais detalhadamente a questão. 

Primeiramente, a proporção da população rural em relação à população total em 

países que tiveram guerra civil é bem maior do que em países que não passaram por 

isso66, além de que a ocupação na agricultura em países que tiveram esse tipo de guerra 

também é superior à dos países livres desse evento67. Em segundo lugar, a renda per 

capita média da população em países que tiveram guerra civil é menor que em outros 

países68. Com isso, podemos afirmar que os países que entram em guerra civil 

freqüentemente são agrários, semi-agrários, com processos produtivos não mecanizados e 

                                                 
65 Países desenvolvidos podem também depender da agricultura. Porém, nesse caso, ela é agricultura 
industrial, totalmente mecanizada, necessitando de pouca mão-de-obra, geralmente diversificada, contando 
com concessão de crédito e consultoria agrícola especializada. Nesses países, o agricultor é também 
cidadão, conseguindo se mobilizar e lutar pacificamente por seus direitos (um caso típico é a França, onde 
os agricultores têm força e conseguem obter benefícios frente ao governo), e não cidadão de segunda 
categoria (o que geralmente ocorre em países subdesenvolvidos). 
66 Como o diagrama 3.1 e a tabela 3.1 (pp. 83, 82, respectivamente) podem confirmar. 
67 Como a tabela 3.9 (p. 97) a ser apresentada confirmará. 
68 Gráfico de barras agrupado 2.1 e diagrama 2.1 (pp. 35, 37, respectivamente). 
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com mão-de-obra barata, salvo raras exceções69. Por esta razão, as regiões do globo que 

possuem as características mencionadas são consideradas a seguir70. 

Um dos estudos mais extensos sobre guerrilhas modernas na América Latina 

verificou que questões relacionadas à posse da terra e à estrutura agrária, de um modo 

geral, são elementos comuns nas rebeliões em Cuba, Venezuela, Guatemala, Colômbia, 

Peru, Nicarágua, e El Salvador (Wickham-Crowley 1992, pp. 306-7). Por exemplo, no 

Peru, no início dos anos 1960, o presidente Belaúnde realizou uma reforma agrária para 

impedir que os camponeses se rebelassem, mas o fez somente onde havia focos de 

rebeliões. Já em 1969, o presidente Velasco Alvarado também fez uma reforma agrária 

que inicialmente deu tranqüilidade ao governo, mas posteriormente não logrou impedir o 

aumento da violência, e provocou a oposição dos camponeses em relação ao modelo de 

reforma que era de natureza coletiva e excluía parcela da população rural. O Sendero 

Luminoso se aproveitou da situação e recrutou rebeldes desses grupos, fortalecendo-se. A 

guerra entre o Sendero e o Exército peruano, entre a década de 1980 e começo da de 

1990, matou cerca de 25 mil pessoas (Blum 2001, pp. 341-2). 

A incidência de fatores agrários sobre o potencial de insurgência também se 

verifica no continente asiático. �Não há país na Ásia onde questões agrárias não 

resolvidas não tenham causado conflitos internos e levado a insurreições e, em algumas 

ocasiões, (...) derrubado o governo. Somente em poucos casos, como no Japão, a terra 

deixou de representar um problema de preocupação diária� (Klatt 1972, p. 408). Nessa 

                                                 
69 A intenção não é afirmar que a condição para entrar em guerra civil é ser país agrário, semi-agrário ou 
em desenvolvimento, com agricultura não mecanizada e com mão-de-obra barata; mas, quase todos os 
países  que participaram desse evento têm essas características. 
70 Mesmo assim, o estudo engloba, como afirmado, 147 países de todas as regiões. 
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região a explosão demográfica é preocupante (principalmente em países como China71 e 

Índia), onde camponeses necessitam de terra para sobreviver, já que grande parte da 

população desses países é rural. 

A agricultura é a primeira fonte de sustento na maioria dos países da África. 

Nestes, cerca de 50% a 70% da população vive em áreas rurais onde até 90% dos 

habitantes estão envolvidos direta ou indiretamente com atividade agrícola e a maior 

parte depende da agricultura de subsistência (Bruce 1998, p. 8). A região é caracterizada 

pelo elevado índice de guerras civis ocorridas nas últimas décadas72, desde a 

independência desses países73. 

A conexão entre terra, rebeliões e guerras civis é explicada por alguns autores 

pelo fato de ser a terra a fonte de sustento, segurança e status para a maioria das pessoas 

em países menos desenvolvidos. �Portanto, não é de surpreender que, em muitas 

sociedades, o assunto principal das injustiças e reclamações esteja relacionado à terra. 

Grande parte dos conflitos civis mais violentos do século XX ocorreu em situações  nas 

quais foi negado, a uma porcentagem substantiva da população, o direito de uma relação 

segura e rentável com a terra que eles próprios cultivam� (Prosterman e Riedinger 1987, 

p. 10). Países mais atrasados freqüentemente possuem grande parte da população vivendo 

no campo e se sustentando direta ou indiretamente da agricultura. Quando essa renda é 

prejudicada por alguma razão (como catástrofe natural ou exploração laboral, por 

exemplo) a eclosão de violência é mais provável. 

                                                 
71 A China passa por um processo massivo de industrialização que pode ser responsável pela saída de 
camponeses em direção às fábricas urbanas, o que reduziria a busca por terras férteis. 
72 De 1969 a 1997, categorizamos como tal nada menos que 35 inícios de guerra civil das 69 existentes 
(incluídas nessa contagem as guerras civis ocorridas no Oriente Médio) (tabela 1.3 � p. 22 - ou tabela AII.1 
do anexo II � p. 170).  
73 Não levamos em consideração as guerras extra-sistêmicas nesta tese (figura 1.1 � p. 11), ou seja, guerras 
de origem colonial entre periferia e centro. 
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As rebeliões que levam à guerra civil geralmente ocorrem em zonas rurais e longe 

dos grandes centros74. Nas cidades há fiscalização, guardas, exército, e o controle do 

Estado geralmente é mais fácil e eficaz. O terrorismo urbano existe, no entanto seus 

objetivos geralmente são menores e mais pontuais, e não há a capacidade de tomar o 

poder pela força como no caso de um exército rebelde. Além disso, atos terroristas 

frequentemente não têm o apoio maciço da população como certos casos de grupos 

rebeldes armados que se escondem em zonas remotas. E esse apoio é necessário para dar 

�legitimidade� à ação armada. Em regiões remotas do país, muitas vezes não existem vias 

de acesso e a população local conhece melhor o terreno e pode se esconder de maneira 

eficiente, atacando e fugindo quando necessário, recebendo o apoio de parte substantiva 

da população rural. A maioria das guerras civis conta com protagonistas que vivem do 

campo, em pequenas cidades ou aldeias, excetuando-se seus líderes, que, em geral, são 

intelectuais urbanos (Whickham-Crowley 1992). 

Em países em que grande parte da terra está nas mãos da elite fazendeira, pouco 

sobra para os que trabalham diretamente com a terra, os quais, muitas vezes, dependem 

do que plantam e necessitam de espaço para conseguir subsistir. Quando o governo não 

consegue conter as rebeliões, essas podem transformar-se em guerras civis, 

principalmente se há muitos camponeses agrupados em pouca terra, se sua produtividade 

rural é baixa ou, ainda, se ocorrem catástrofes naturais. Talvez, por esses motivos, as 

                                                 
74 No entanto, quando um grupo rebelde quer substituir o governo de um país tomando-o pela força, ele 
deve �impor� o conflito numa região relativamente próxima da capital do país, e quando a guerra é 
puramente étnica e o objetivo é secessão, o conflito provavelmente será situado longe da capital (Buhaug e 
Gates 2002, pp. 421-425), o que nos permite relacionar a distância dos pontos de atrito numa guerra civil e 
o tipo de guerra civil (mesmo que nesta investigação não estejamos preocupados com o tipo de guerra civil, 
e sim apenas com seu início, seja de que tipo for). 
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guerras civis que tiveram origem em países onde houve revolução comunista se deram 

principalmente no campo. 

Portanto, não se justifica manter essa lacuna em relação às variáveis agrárias na 

literatura quantitativa de guerras civis. Serão investigadas, no presente capítulo, as 

dimensões relacionadas a questões agrárias que podem ser determinantes de guerras civis.  

 

As variáveis agrárias que levaremos em consideração na seqüência serão:  

a) tendências demográficas (principalmente rurais, pois nessas regiões é 

que ocorrem as mobilizações de seus atores centrais � os camponeses); 

b) concentração de terra (possivelmente afetará o equilíbrio pacífico entre 

os grandes fazendeiros e os camponeses em geral, quando certas 

condições se fazem presentes); 

c) produtividade da terra (pois, havendo o que oferecer às famílias, 

mesmo com exploração, não necessitarão arriscar suas vidas em luta 

armada); 

d) Sem-terra e pequenos proprietários (evidenciando a participação ou não 

de cada tipo e mostrando em que circunstâncias cada grupo se 

rebelaria). 

 

A parte analítica de cada um dos subtemas relevantes para essa análise é seguida 

da formulação de hipóteses a serem estatisticamente testadas, comprovadas ou refutadas. 
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O �camponês� 

Antes de apresentar os fatores agrários, para posterior teste empírico, é necessário 

definir o que vem a ser camponês, pois existe uma confusão conceitual em relação a esse 

termo. Interessa-nos saber quais os camponeses que se rebelam mais facilmente, e por 

isso é fundamental dispormos de definições semelhantes sobre esse �ator� central nas 

guerras civis e na vida rural. 

 Há três visões do que venha a ser o �camponês� na literatura consultada. Todos os 

estudiosos de revoluções concordam com a definição minimalista de que o termo seja 

equiparado a (1) agricultor (encontrada na abordagem da escolha racional). Porém, 

muitos incluem outras dimensões na definição. As definições comumente usadas na 

academia são: (2) aquele que possui ou controla a terra que cultiva, ou (3) é socialmente 

subordinado a uma classe rural dominante. 

 De acordo com cada uma das visões, acima citadas, há definições diversas de 

camponês:  

(a) A concepção weberiana categoriza o camponês pela posse de terras, além de 

ser agricultor;  

(b) A concepção marxista toma como critério a posse de terra e a subordinação 

social em relação aos outros cidadãos, principalmente urbanos, já que o marxismo não 

deu a devida importância a essa categoria como precursor da revolução;  

(c) A tradição antropológica centra seu entendimento na distinção cultural de 

comunidades camponesas;  

(d) A economia moral, mencionada anteriormente, considera a subordinação 

social como característica da sociedade camponesa, porém, diverge do marxismo na 
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relevância desse indivíduo na revolução ou guerra civil, caso não tenha as mínimas 

condições de subsistência (Kurtz 2000, p. 94). 

Com essa diversidade de definições, não é de se estranhar o desentendimento dos 

estudiosos sobre o papel do camponês nas revoluções sociais e guerras civis. 

Chamaremos de camponês o agricultor (1) que possui ou, ao menos, controla a terra 

como arrendatário, (2) além dos trabalhadores rurais que não controlam a terra, mas 

trabalham nela. O grande proprietário não entrará nessa definição, uma vez que, 

normalmente, não é ele quem cultiva a terra, contratando trabalhadores para efetuar tal 

serviço.  

 

De acordo com nossa classificação, o camponês deve exercer uma ou mais das 

seguintes funções: 

a. Trabalhar como assalariado temporário, migrando para regiões de colheitas 

esporádicas (trabalhadores migrantes); 

b. Trabalhar como assalariado permanente, residindo na região (trabalhadores 

residentes); 

c. Trabalhar para o grande proprietário em troca de um pequeno lote para 

subsistência; 

d. Arrendar um pedaço de terra para cultivo, pagando em produtos ou dinheiro, 

sendo o aluguel fixo ou proporcional à produção obtida; 

e. Possuir uma propriedade e viver de sua produção. No entanto, esse camponês 

diferencia-se do grande proprietário por trabalhar junto com os membros de sua 

família diretamente no pequeno lote de terra que possui. 
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Os grupos a, b, c e d fazem parte dos sem-terra, enquanto o grupo e é constituído 

pelos pequenos proprietários75. Essa definição foi escolhida por ser operacional, tendo em 

vista as informações disponíveis e passíveis de ser construídas em um banco de dados. 

Apesar de certos autores pensarem não ser frutífera a especulação sobre a natureza do 

camponês (Skocpol 1997, p. 215; Moore 1966, p. 457) para prever seu comportamento 

revolucionário ou pacífico, a literatura não-quantitativa sobre revoluções assim o fez 

(Stinchcombe 1961; Paige 1975; Migdal 1974; Scott 1976; Popkin 1979; Wolf 1969), e é 

essa lacuna que procuraremos preencher utilizando uma abordagem quantitativa. 

No geral, a literatura (não-quantitativa) concorda sobre a importância dos 

camponeses (ao contrário da quantitativa, que simplesmente ignora esse tema), apesar de 

ela não estar em acordo sobre a definição do que seja o camponês e sobre qual tipo de 

camponês teria tendência a rebelar-se. 

 

Apresentaremos, a seguir, os fatores relacionados ao ambiente rural que, a nosso 

ver, são tão relevantes quanto as variáveis exibidas no capítulo II, consagradas pela 

literatura quantitativa.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 A definição de camponês escolhida nesta tese é operacional e será utilizada na construção do banco de 
dados e na análise posterior. A literatura que definiu esse termo é teórica apenas, e por isso encontramos 
dificuldades de adotá-la integralmente, além de, como demonstrado, ela não ser consensual. 
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 VARIÁVEIS AGRÁRIAS 

 

1. Tendências demográficas76 

Se o presente capítulo contribui com a literatura quantitativa inovando na inclusão 

das variáveis agrárias como determinante de guerras civis, é preciso enfrentar a questão 

da demografia rural (quantidade de pessoas que habitam as regiões rurais do país, 

crescimento da população que vive no campo, e a densidade dessa população). Essas 

variáveis demográficas podem ter relação com a violência coletiva e o início de guerra 

civil. Por exemplo, o fato de muita gente viver em pouco espaço de terra na zona rural, 

com muito desemprego e elevada taxa de natalidade, possivelmente acarretará uma 

tensão contínua, facilitando a eclosão de violência. 

As zonas rurais são bem maiores que as registradas por vários países. Por 

exemplo, estudos recentes do Banco Mundial (Ferranti et alii 2005) revelaram que países 

da América Latina são duas vezes mais rurais do que mostravam as estatísticas oficiais. 

Apesar de cada país da região tratar diferentemente o conceito de população rural, eles 

encaravam povoados de 2 mil pessoas, localizados em áreas remotas, como cidades. Isso 

abarcava somente 24% da população, em média, como rural. Se definirmos mais 

realisticamente o conceito de rural, como faz a OCDE (Organização para a Cooperação e 

o Desenvolvimento Econômico), indicando todos os lugares que possuem menos de 150 

habitantes por km², que se localizam a mais de uma hora de viagem da cidade mais 

próxima com mais de 100 mil habitantes, isso elevaria a 42% o índice de população rural 

                                                 
76 Não foram levadas em consideração, neste estudo, questões que poderiam influenciar os resultados, 
como imigração e migração, além do êxodo rural, fenômeno que ocorre muito em países subdesenvolvidos 
e em desenvolvimento, cuja população rural se desloca para regiões urbanas em busca de melhores 
condições de vida e sustento. A falta de dados impossibilitou abarcar esses possíveis �ruídos�. 
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(The economist 19/02/2005, p. 38), quase o dobro da então considerada. Portanto, não 

devemos diminuir a relevância das regiões rurais como possível precursora de violência e 

guerra civil, sendo os camponeses seus principais atores.   

A terra é limitada e, na maior parte das vezes, de uso privado77. Mas, ainda que 

haja uma divisão de terra igualitária em algum momento na história, o crescimento 

natural da população pode gerar explosão demográfica especificamente em regiões 

subdesenvolvidas, características pela elevada taxa de natalidade da população mais 

pobre, alterando as condições de ocupação da terra. Em locais de alta densidade 

populacional, a chance de conflito, para adquirir terra, aumenta. Principalmente quando 

se trata de áreas rurais, os produtores dependem de espaço de cultivo. 

 Esse fenômeno é chamado por Midlarski de processo de bifurcação no modelo de 

bens rurais. �[Dada] uma demanda fixa de terras, fatores como alta taxa de natalidade 

entre a população camponesa conduzirão a uma maior subdivisão das já pequenas 

propriedades, e a média do tamanho das pequenas propriedades irá recuar ainda mais. Se 

as grandes fazendas permanecem relativamente estáticas, esse é um caso clássico de 

processo de miséria, no qual o rico permanecerá rico, enquanto o pobre ficará mais 

pobre� (Muller et alii 1989, p. 578). Assim, o crescimento demográfico possivelmente 

levará a mais desigualdade de terras, o que, por sua vez, tende a empobrecer os sem-terra 

e pequenos proprietários. Sem possibilidades de sustento e surgindo uma oportunidade, 

rebeliões e guerra civil podem ocorrer.  

Esse modelo de desigualdade na distribuição de terras é um determinante muito 

poderoso de violência política na América Latina e no Oriente Médio, mais do que o 

                                                 
77 Há exceções em partes da África, onde a terra é compartilhada e pertence à comunidade local como um 
todo. 
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índice Gini de concentração de renda. Isso porque a informação sobre posse de terra está 

mais disponível e é de maior comparabilidade do que a distribuição de outros bens, como 

rendimentos ou recursos (Russett 1964, p. 444)78. A desigualdade bifurcada é 

característica do tipo tradicional de sociedade agrária, de proprietário e camponês, ou 

seja, quando a maior parte das terras está concentrada em poucas mãos e há poucas 

pequenas propriedades. Scott também argumentava que a mudança demográfica era umas 

das forças para a explosão agrária (Scott 1976, p. 196) e que, associada a outros fatores, 

poderia culminar em uma violenta rebelião. 

 Como resultado da alta densidade populacional, os grandes proprietários, que 

possuem terras mais valiosas, têm maiores privilégios em relação aos pequenos 

proprietários ou sem-terra que migram para as áreas urbanas em busca de subsistência. 

Os que permanecem no campo formam um �excedente� e podem rebelar-se, contra os 

grandes proprietários e o Estado, por causa de aluguéis, impostos altos ou fixos ou da 

grande exploração sofrida, em um ano de pouca colheita. Entretanto, isso ocorreria 

somente se mobilizados e liderados por uma organização rebelde79. 

 

Países mais populosos são mais vulneráveis a eclosão de conflitos, pois grandes 

populações são mais inclinadas a abrigar fontes de discórdia e colisão (Sørli, Gleditsch, 

Strand 2005, p. 154). O número de habitantes rurais de um país é uma variável que 

                                                 
78 Essa disponibilidade de informação em relação à terra não é tão completa como gostaríamos para uma 
pesquisa que tem como unidade de observação o país-ano. Porém, tampouco o Gini de renda apresenta 
dados anuais ou de muitos países.  
79 Há correntes (como certas linhas no marxismo) que consideram os camponeses como um �saco de 
batatas�, sem iniciativa própria e dependendo de liderança externa para organizarem-se e tomar o poder 
(Scott, entrevista 2004). No entanto, nossa concepção se assemelha à de Wickham-Crowley, a qual vê o 
camponês como o precursor de rebeliões e guerras civis, mesmo que geralmente não liderando tais 
rebeliões (Wickham-Crowley 1992). Porém, sem eles, essas guerras dificilmente ocorreriam, já que têm 
cunho agrário. 
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possivelmente terá associação com a violência política. Os �22 países que 

experimentaram uma escassez de terra severa incluem 6 dos mais populosos do mundo e 

8 cujos problemas de posse de terra permanecem sem solução (Índia, Paquistão, 

Bangladesh, Indonésia, Honduras, Filipinas, Guatemala e El Salvador)� (Prosterman e 

Riedinger 1987, p. 29). Portanto, uma grande população rural, em conjunto com outros 

fatores já mencionados, pode impulsionar a ocorrência de guerra civil (Seligson 1995, p. 

44).  

Na próxima tabela descritiva, observa-se que, quanto maior a população rural 

total, maior o índice de guerras civis. A variável foi dividida por quartis, indicando 1 o 

quartil inferior e 4 o superior. 

 

Tabela 3.1 � População rural total e início de guerra civil. 

População rural total  
1 2 3 4 

Total 

Sem início de guerra civil 899 890 881 879 3449 
Início de guerra civil 5 13 23 26 67 
Total 904 903 904 905 3616 

 
Fonte: Autoria própria (baseado em dados do Banco Mundial; Fearon e Laitin 2001). 

 

No primeiro quartil, onde a população rural é pequena, somente 5 guerras civis 

são iniciadas, ao contrário do último quartil, representando elevada população rural, onde 

ocorreram 26 inícios de guerras civis. 

No diagrama abaixo podemos visualizar melhor a diferença da quantidade de 

população rural entre os países-ano que iniciaram guerra civil e os que não iniciaram.  
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Diagrama 3.1 - População rural de países sem e com guerras civis. 

 

 

Fonte: Autoria própria (baseado em dados do Banco Mundial; Fearon e Laitin 2001). 

 

Em países em que não ocorreu guerra civil, os dois quartis do meio (ou seja, de 

25% a 75% da unidade de análise país-ano) eram de países com população rural entre 

32% e 74% da população total, com a mediana de 53%. Já em países-ano que tiveram 

início de guerra civil, os dois quartis do meio possuíam população rural entre 52% e 81%, 

com a mediana de 73%.  Portanto, pode-se verificar que em países que iniciaram esse 

conflito, o percentual da população rural era maior se comparado aos que não passaram 

por essa experiência. A diferença média da população rural entre os países que tiveram e 

não tiveram guerra civil é de 20% (em relação às medianas), valor elevado de diferença, 

podendo indicar que o risco de início de guerra civil pode aumentar quando há uma 

grande população rural nos países (porém, o teste de risco será realizado na parte de 

análise estatística, no capítulo IV). 
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O aumento da população de um país não prediz por si só um alto nível de 

violência coletiva. Isso está diretamente relacionado à capacidade econômica e aos 

recursos do país em questão (Greene 1974, p. 122). O potencial de violência é alto em 

países agrários quando há uma alta taxa de crescimento populacional rural, aliada as 

outras variáveis de controle. Portanto, o que se nota nas duas tabelas seguintes é o 

aumento de guerras civis quando há um alto crescimento da população rural e uma alta 

densidade da populacão rural. 

 

Tabela 3.2 � Crescimento da população rural e início de guerra civil. 

Crescimento da população rural  
1 2 3 4 

Total 

Sem início de guerra civil 885 885 873 868 3511 
Início de guerra civil 8 10 20 29 67 
Total 893 895 893 897 3578 

 
Fonte: Autoria própria (baseado em dados do Banco Mundial; Fearon e Laitin 2001). 

 

Tabela 3.3 � Densidade da população rural e início de guerra civil. 

Densidade da população rural  
1 2 3 4 

Total 

Sem início de guerra civil 876 864 864 859 3463 
Início de guerra civil 6 18 19 23 66 
Total 882 882 883 882 3529 

 
Fonte: Autoria própria (baseado em dados do Banco Mundial; Fearon e Laitin 2001). 

 

As duas variáveis mostradas nas tabelas descritivas acima indicam uma relação 

linear entre o início de guerra civil e o crescimento e densidade da população rural80.  

                                                 
80 Na análise utilizaremos duas das três variáveis indicadas nas tabelas anteriores (densidade populacional 
rural e população rural total), em dois modelos diferentes. A variável crescimento da população rural não 
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Com isso, pode-se formular a primeira hipótese da tese: 

 

 H1: Muita população rural aumenta o risco de início de guerra civil. 

 
 Tanto a variável da população rural total como a variável da densidade rural da 

população podem enquadrar-se no termo da hipótese acima. O intuito da utilização das 

duas variáveis alternadamente é encontrar a significância e robustez de cada uma delas no 

contexto do modelo, verificando qual delas poderia responder melhor à hipótese exposta 

acima. 

 

Apesar do êxodo rural, em muitos países agrários e em desenvolvimento, uma 

população considerável permanece no campo. Assim, com um pequeno número de 

recrutas e uma população rural simpática à causa rebelde pode-se iniciar a guerra, como 

havíamos mencionado quando tratamos das explicações de guerra civil, no capítulo I. 

Nesse sentido, o êxodo rural geralmente não impossibilita a insurreição.  

Entendemos, em suma, que as tendências demográficas do campo, em países 

pobres e subdesenvolvidos dependentes da agricultura e da extração de minerais, podem 

contribuir para o surgimento de guerra civil caso não haja planejamento familiar81, raro 

em países com essas características. 

 

                                                                                                                                                 
será testada, já que as outras duas variáveis conseguiriam preencher a lacuna das tendências demográficas 
como determinante do início de guerras civis na análise. 
81 O planejamento familiar poderia reduzir o nível de crescimento populacional, a densidade demográfica e 
o número total da população rural no prazo de alguns anos (até uma geração) nos países subdesenvolvidos.  
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2. Concentração de terra 

Em países onde grande parte da terra está nas mãos de poucos indivíduos � 

basicamente os grandes proprietários absenteístas82 que cobram aluguéis de valor fixo aos 

arrendatários independentemente da colheita do período específico ou utilizam mão de 

obra temporária de trabalhadores assalariados, o risco de rebelião deve ser grande, 

principalmente em épocas de catástrofes naturais. 

 A maior parte dos estudos sobre guerra civil investiga a desigualdade econômica 

(de renda) como determinante da violência. É a velha associação entre pobreza e 

violência coletiva. Porém, se estamos analisando a guerra civil (que ocorre geralmente no 

campo), na qual os atores principais são camponeses, o assunto a ser investigado 

cuidadosamente é a terra como recurso de subsistência camponesa. A renda seria, no 

máximo, variável de controle para tal análise, pois muitos pequenos proprietários não 

podem subsistir apenas com a ínfima porção de terra que possuem; por isso, vários 

membros de suas famílias trabalham para os grandes fazendeiros como trabalhadores 

rurais, completando a renda familiar. Além dos pequenos proprietários, os sem-terra 

trabalham periodicamente nas colheitas em troca de salários, que, com freqüência são 

reduzidos. 

                                                 
82 São aqueles proprietários de grandes extensões de terra que arrendam suas terras aos camponeses 
cobrando um aluguel. Geralmente, eles vivem nos centros urbanos, apenas aparecendo ou enviando seus 
administradores para cobrar em espécie ou em dinheiro o aluguel, além de prestarem outros �serviços�, 
como venda de alimentos e produtos variados. Muitas vezes a dívida cresce enormemente e o camponês 
não tem como quitá-la, devido à sua baixíssima receita. Isso faz com que o camponês fique à mercê do 
grande proprietário. Tal processo ocorre também com pequenos proprietários, que inclusive perdem seus 
pequenos lotes e são forçados a transformar-se em arrendatários ou até mesmo em trabalhadores rurais. 



 87 

Nos países subdesenvolvidos de economia predominantemente rural, a renda da 

maioria das famílias origina-se da terra. A renda dependerá, provavelmente, da 

quantidade de terra que o camponês possui83.   

 

Abaixo, é apresentado um resumo do mecanismo histórico, bem descrito por 

Womack (1970), sobre como a concentração de terra levou à revolução mexicana na 

região de Morelos.  

Primeiramente, o governo de Escaldón deixou um vácuo em certas 

áreas, onde líderes locais ganharam força. O governo começou a se opor 

aos povoados em defesa dos interesses dos grandes fazendeiros (p. 41). 

Nesse momento, os fazendeiros anexaram terras dos pequenos 

proprietários, pois sabiam que o governo federal nada faria para defendê-

los (p. 43). Os aldeões tentaram proteger o que havia restado de suas terras 

e, quando a quantidade de terras já não era suficiente para sobreviver, 

tentaram trabalhar em outras atividades, como arrendatários ou 

trabalhadores agrícolas. Isso ocorria no momento em que suas dívidas 

eram tão altas que não podiam nem mesmo alugar um pedaço de terra dos 

fazendeiros (p. 46). Com os avanços tecnológicos e o aumento de pedidos 

por açúcar e outras matérias-primas, os grandes fazendeiros tentaram 

expandir e adquirir mais terra à custa dos aldeões. 
                                                 
83 Pode haver exceções em relação a isso, dependendo também do uso que o camponês faz de sua terra . Por 
exemplo, terra vasta para pasto de animais renderá pouco em relação a pouca terra com intensa produção de 
arroz. Outra exceção em relação à renda e ao tamanho da terra é a ocorrência de catástrofe climática, que 
pode destruir as plantações e/ou provocar a morte de animais. Portanto, nem sempre essa relação é fiel, pois 
o camponês é vulnerável a muitas tragédias e a seu próprio (mau) planejamento e falta de capacitação. 
Porém, para testar a variável concentração de terra, foi necessário partir do pressuposto da relação tamanho 
da propriedade-renda, pois, em conjunto com outras variáveis, ela poderia levar à ocorrência de guerras 
civis.  
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Womack afirma que, em 1908, �17 proprietários das 36 maiores fazendas do 

estado eram donos de 25% de todo o território, sendo a maior parte da terra cultivável e 

quase a totalidade das boas terras� (p. 49).  

 

Pode-se notar que a concentração de terras foi o resultado de uma aliança entre o 

governo e os fazendeiros, enquanto os camponeses começaram a se organizar com seus 

líderes e preparar retaliações e rebeliões. 

A passagem do texto apresentado indica que países agrários, subdesenvolvidos e 

em desenvolvimento, onde a posse da terra é altamente concentrada, têm tendência à 

enfrentar-se com o fenômeno da violência coletiva dos camponeses contra a aliança dos 

fazendeiros com o Estado. Apesar de os fazendeiros, por vezes, diversificarem seus 

investimentos e aplicarem em indústrias e atividades econômicas urbanas para aumentar 

seus retornos, eles tendem a impor um grande ônus aos camponeses, como regra, para 

obter lucros de suas aplicações no campo.  

O estudo de caso de Womack relaciona a concentração de terra ao início de guerra 

civil. Esse estudo, juntamente com vários outros que seguem nessa direção, poderia 

facilmente ser replicado em pesquisa quantitativa como a que pretendemos realizar na 

tese. 

Outro estudo de caso relevante para nossa discussão refere-se às condições que 

levaram El Salvador à guerra civil, em 1979. Entre elas, a literatura registra a 

concentração de terra nas mãos de um pequeno número de fazendeiros que cultivavam 
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café e algodão, resultando em minúsculas parcelas de terra para os camponeses e em 

vasto contingente de sem-terra. (Seligson 1995, p. 44). 

 

A concentração de terra tende a conduzir à guerra civil somente em países pobres, 

onde o pequeno proprietário e o sem-terra estão condenados à pobreza84. Em contraste, 

em países ricos o camponês consegue, em geral, viver com a renda que recebe. Se a 

situação econômica dos trabalhadores rurais e pequenos proprietários piora, o governo de 

determinado país pode dar subsídios, seguro-desemprego, assistência emergencial por 

conta de catástrofes agrícolas, compensações, ou outro tipo de auxílio. Porém, nos países 

pobres, os subsídios, melhoria na infra-estrutura e concessões especiais, quando há, vão 

diretamente para as elites, sem passar pelos menos favorecidos (Paige 1999, p. 46), que 

mais necessitam de incentivos; já a modesta renda de um pequeno agricultor de países 

ricos o satisfaria, não sendo abandonado por seu governo (Russett 1964, p. 452). Um 

forte lobby agrário lutaria de forma pacífica pelos benefícios com que o Estado pudesse 

arcar (como ocorre, por exemplo, em alguns países da União Européia, como a França, 

no qual interesses agrários são muito bem organizados).  

Por tudo isso, consideramos que a variável concentração de terra, tem seu poder 

explicativo sobre o início de guerra civil. Porém, achamos importante introduzi-la em 

interação com outra variável (tipo de regime político), que parece dar mais robustez à 

explicação para a ocorrência de guerra civil. 

  

 

 
                                                 
84 Vide fatores econômicos (mais propriamente renda per capita, no capítulo II).  
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 Tipo de regime político, concentração de terra e início de guerra civil 

A rebelião provavelmente só seria possível se o sistema político vigente não fosse 

autoritário (onde os cidadãos não teriam capacidade de se organizar coletivamente por 

causa da forte repressão) ou democrático consolidado (onde os cidadãos não teriam 

porque se rebelar, já que poderiam se opor ao governo e eleger o de sua preferência nas 

próximas eleições, ou até mesmo promover o impeachment do chefe de governo)85. Um 

país com regime híbrido, misto de democracia e autocracia, poderia apresentar as 

condições necessárias para o início de guerra civil, caso houvesse concentração de terra 

em países agrários e subdesenvolvidos, em conjunto com outras variáveis mencionadas 

no decorrer deste estudo. 

 

Na tabela seguinte, as guerras civis do período estudado apresentam configuração 

semelhante para as duas categorias consideradas, somando 21 e 22 guerras civis, 

respectivamente. A concentração de terra da categoria 0 é formada pelos quartis 1 e 2 

(baixa concentração de terra) e a da categoria 1 é formada pelos quartis 3 e 4 dessa 

variável (alta concentração de terra).  

 

                                                 
85 Os tipos de regime foram abordados em maior profundidade nos fatores políticos do capítulo II. Porém, 
agora abordamos os tipos de regime político no contexto da concentração de terra, que poderia levar à 
eclosão de guerra civil. Seria essa uma variável de interação entre concentração de terra e tipos de regime. 
Os tipos de regime político não constam neste trabalho como variável independente, pois utilizamos a 
variável instabilidade política, que se origina da mesma formulação que tipos de regime. Essa é a razão 
principal pela qual optamos por não incluir essa variável separadamente, evitando assim qualquer elemento 
de interferência de duas medidas que são formadas pela mesma metodologia e coletadas de maneira 
equivalente (já demonstradas). Outro fator é o de não elevar ao nível de variável independente autônoma 
uma variável que não é consenso na literatura, mas que seria importante estar presente num trabalho de 
ciência política desse porte. Além disso, foi selecionada a variável concentração de terra especificamente e 
não outra para interar-se com tipos de regime, pois, a nosso ver, essas são as variáveis que têm a melhor 
interação. O tipo de regime político pode definir a maneira como os grandes proprietários vão interagir com 
seus subordinados (sem-terra) e pequenos concorrentes (pequenos proprietários), criando condições para 
um melhor convívio ou a total deterioração entre as partes. O regime político, dadas as características 
específicas de cada um, serviria como a oportunidade necessária para a eclosão de guerra civil. 
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Tabela 3.4 � Concentração de terra e início de guerra civil. 

Concentração de terra 
1-2 quartis (0); 3-4 quartis (1) 

 

0 1 

Total 

Sem início de guerra civil 1265 1266 2531 
Início de guerra civil 21 22 43 
Total 1286 1288 2574 
Fonte: Autoria própria (baseada em dados da FAO 2001; Lott 197986; Fearon e Laitin 

2001). 

 

Na tabela descritiva não encontramos relação linear e clara entre concentração de 

terra e início de guerra civil. Porém, combinando essa variável com a variável regime 

político, verificaremos se a relação passa a poder explicar o início de guerra civil, após os 

testes estatísticos de associação do capítulo IV. 

Como os regimes híbridos são possivelmente determinantes de guerras civis, 

como se viu no capítulo II (apesar dessa variável estar ainda em discussão), seria 

interessante fazer a interação desse tipo regime com a concentração de terra. Os outros 

dois regimes (democrático e autocrático) serão também apresentados em interação com 

concentração de terra nas tabelas descritivas a seguir. 

 

Tabela 3.5 � Concentração de terra em países-ano com regime democrático e início de 
guerra civil. 

Concentração de terra e Regime democrático  
0 1 

Total 

Sem início de guerra civil 2797 581 3378 
Início de guerra civil 62 6 68 
Total 2859 587 3446 

Fonte: Autoria própria (baseada em dados da FAO 2001; Lott 1979; Marshall e Jaggers 
2003; Fearon e Laitin 2001). 
 

                                                 
86 Para entender o índice concentração de terra, vide anexo IV. 
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Tabela 3.6 � Concentração de terra em países-ano com regime autocrático e início de 
guerra civil. 

Concentração de terra e Regime autocrático  
0 1 

Total 

Sem início de guerra civil 2573 405 2978 
Início de guerra civil 52 7 59 
Total 2625 412 3037 

Fonte: Autoria própria (baseada em dados da FAO 2001; Lott 1979; Marshall e Jaggers 
2003; Fearon e Laitin 2001). 
 

Tabela 3.7 � Concentração de terra em países-ano com regime híbrido e início de guerra 
civil. 

Concentração de terra e Regime híbrido  
0 1 

Total 

Sem início de guerra civil 3192 272 3464 
Início de guerra civil 45 9 54 
Total 3237 281 3518 

Fonte: Autoria própria (baseada em dados da FAO 2001; Lott 1979; Marshall e Jaggers 
2003; Fearon e Laitin 2001). 

 

Levando em consideração o número de guerras civis de cada tabela, pode-se dizer 

que, em países que apresentam elevada concentração de terra e regime democrático, a 

relação entre o número de guerras e o total de países é de 0,09. Esse número passa para 

0,12 quando há concentração de terra e o regime é autocrático, e para 0,17 quando o 

regime é híbrido. Vemos, portanto, que há um aumento relativo no número de guerras 

civis quando ocorre maior concentração de terra e o regime híbrido está no poder, em 

relação aos outros dois tipos de regime político mencionados. Parte da literatura sugere 

que regimes híbridos teriam maior risco de entrar em guerra civil (Hegre et alli 2001), 

mas a interação deles com a concentração de terra e o início de guerra civil não foi 

estudada nem testada estatisticamente, o que ocorrerá no próximo capítulo.  
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A concentração de terra é uma variável de medida complexa e que possui um 

número razoável de missing87, porém, não comprometendo sua análise. 

É interessante levar a cabo o teste estatístico da concentração de terra 

isoladamente, além do teste da concentração de terra com interação ao regime político 

híbrido88, em modelos diferentes. 

 

Em resumo, podem ser extraídas desse estudo duas hipóteses, sendo a primeira 

mais geral e a segunda específica: 

 

H2a: A alta concentração de terra eleva o risco de início de guerra 

civil; 
 
H2b: A alta concentração de terra, quando o regime político é 

híbrido, aumenta o risco de início de guerra civil. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 A quantidade de missing dessas variáveis constam nas tabelas AIII.7 e AIII.8 (análise descritiva) e nas 
tabelas AIV.1 e AIV.2 (detalhes de construção das variáveis). 
88 Já que as tabelas demonstraram que, ao menos descritivamente, regimes híbridos têm maior incidência de 
guerra civil do que os outros dois tipos, valeria a pena testá-lo em interação com a variável selecionada. 
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3. Produtividade da terra 

Com uma baixa produtividade da terra, os camponeses não teriam como subsistir 

de seu trabalho (pois as colheitas não seriam suficientes para alimentar suas famílias), e a 

única saída desse ciclo vicioso seria a insurreição e guerra civil, caso exista a 

oportunidade89.  

Muitas vezes há uma relação inversa entre o tamanho da propriedade e a 

produtividade da terra. A lógica da intensificação agrícola, com trabalho e técnicas que 

aumentam o uso da terra, eleva a produção para confrontar a escassez de terra, levando as 

pequenas propriedades a produzirem mais, por hectare, do que grandes áreas cultivadas 

na mesma região (Netting 1993, p. 147). Geralmente os camponeses podem subsistir do 

que plantam e, em parte, devem isso à diversidade e intensidade com que trabalham 

pequenos pedaços de terra, confirmando as descobertas de Netting. 

Há estudos empíricos pontuais que confirmam essa relação inversa entre tamanho 

de propriedade e produtividade. �Na Tailândia, por exemplo, a safra de todas as colheitas 

(com exceção do algodão) é maior nas pequenas propriedades do que nas grandes; o 

índice de intensidade na agricultura no Leste de Bengal [região da Índia] é 40% maior 

para as terras até cinco acres do que para as maiores que vinte e cinco acres� (Klatt 1972, 

p. 410). A tabela seguinte demonstra que, à medida que o nível de produtividade/hectare 

aumenta, há uma redução do início de guerras civis. E, se pequenas propriedades 

produzem mais por hectare do que as grandes, é de se supor que, quanto maior o número 

                                                 
89 As outras duas opções possíveis seriam: (a) acordo entre as elites e o Estado e entre os camponeses para 
gradualmente melhorar a situação de sobrevivência no campo; e (b) manutenção do status quo, o que 
mataria muita gente de desnutrição e miséria, sem reação camponesa (ou pelo fato de os camponeses serem 
muito controlados pelos fazendeiros e Estado, ou por estarem fracos e sem condições de se organizarem e 
lutar). 
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de pequenas propriedades, maior a produção (mesmo que para subsistência) e menor a 

quantidade de guerras civis (supondo que a tabela abaixo representa a realidade). 

 

Tabela 3.8 � Produtividade da terra e início de guerra civil. 

Produtividade da terra/hectare  
1 2 3 4 

Total 

Sem início de guerra civil 838 813 793 851 3295 
Início de guerra civil 19 21 15 5 60 
Total 857 834 808 856 3355 
Fonte: Autoria própria (baseado em dados de Prosterman e Riedinger 1987; Fearon e 

Laitin 2001). 

 

 Apesar de haver um aumento de guerras civis do primeiro para o segundo quartil 

(de 19 para 21) quando a produtividade da terra é maior, posteriormente a variável se 

comporta conforme esperado (reduzindo o número de guerras civis). Se levarmos em 

conta que os dois primeiros quartis representam pouca produtividade/hectare, totalizando 

40 inícios de guerras civis, enquanto os últimos dois quartis totalizam a metade disso 

(20), realmente esses números corroboram a idéia de que pouca produtividade /hectare 

está relacionada a mais inícios de guerras civis do que terras com alta 

produtividade/hectare90.  

  

Ainda que comprovada a alta produtividade de pequenos lotes de terra, as 

catástrofes rurais que ocasionam a perda das safras podem pôr em risco a subsistência das 

famílias camponesas e, sem ajuda externa, levá-las à insurreição contra os grandes 

proprietários e o Estado.  
                                                 
90 Ou seja, quando a produtividade por hectare é baixa (até 50% do total) houve 40 inícios de guerra civil; e 
quando a produtividade é alta (maior que 50%) as guerras civis reduziram-se pela metade. 
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De outro lado, a baixa produtividade por hectare em grandes propriedades 

também faria com que os grandes proprietários pressionassem mais os camponeses, 

demandando mais horas de trabalho, outorgando menos benefícios e instigando uma 

reação dos camponeses que poderia eclodir em reivindicações por melhorias nos direitos 

trabalhistas ou até em rebeliões.  

Ainda que os grandes proprietários tenham terra de melhor qualidade para 

plantação, a tendência é usá-la menos intensamente do que as pequenas parcelas de terra, 

nas quais o grupo subordinado diversifica mais os produtos plantados, reduzindo o risco 

de pouca colheita total, caso não ocorram catástrofes naturais. 

 

De acordo com o sugerido no presente item, a terceira hipótese pode ser 

formulada: 

 

H3: A alta produtividade/hectare reduz o risco de início de guerra civil. 
 

Assim como as outras variáveis agrárias já discutidas, a produtividade é um tema que 

não foi discutido pela literatura sobre guerra civil. Consideramos, portanto, relevante a 

inclusão desse fator, já que ele indicaria a possibilidade de subsistência camponesa com 

os resultados obtidos de seu trabalho na porção de terra que lhe cabe (no caso de 

pequenos proprietários ou mesmo de arrendatários ou trabalhadores que alugam/recebem 

um pequeno lote para produzir para sua família). 
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4. A participação dos sem-terra e pequenos proprietários 

 Se os protagonistas das guerras civis são, em grande parte, camponeses que 

formam as massas rebeldes (Wickham-Crowley 1992; Prosterman e Riedinger 1987), 

então é natural investigar esse grupo social, da maneira mais desagregada possível91, para 

descobrir que subgrupo camponês seria o mais comprometido com a luta rebelde, já que a 

tabela descritiva seguinte nos mostra que quanto maior o nível de ocupação na 

agricultura, mais guerras civis ocorrem. 

 

A tabela 3.9 relaciona a quantidade da população empregada na agricultura, 

dividida em quartis, com ausência ou início de guerra civil.  

 

Tabela 3.9 � Ocupação na agricultura e início de guerra civil. 

Ocupação na agricultura  
1 2 3 4 

Total 

Sem início de guerra civil 867 867 849 856 3439 
Início de guerra civil 7 10 19 28 64 
Total 874 877 868 884 3503 

Fonte: Autoria própria (baseado em dados do Banco Mundial 2002; Fearon e Laitin 

2001).  

 

Como se observa, há uma relação crescente entre o início de guerra civil e a maior 

ocupação no campo. Quando considerados apenas os inícios de guerra civil, no primeiro 

quartil há 7 guerras civis, número que aumenta até 28 no último, no qual há maior índice 

de emprego na agricultura. Portanto, a direção é linear e clara. Resta saber, 

                                                 
91  De acordo com as funções exercidas é possível, como vimos, desagregar os camponeses em cinco tipos. 
Porém, em termos operacionais, a desagregação possível foi em dois grupos: pequenos proprietários e sem-
terra (esta última categoria inclui vários tipos que não possuem terra, mesmo que a controlem). 
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posteriormente, se ela é significativa e robusta nestas questões agrárias, como 

mostraremos nas análises do próximo capítulo. 

Na literatura sobre revoluções, que vem desde os anos 1960, discute-se que 

categoria de camponês participa da revolução ativamente: pequenos proprietários, 

diferentes tipos de arrendatários, trabalhadores residentes, trabalhadores temporários ou 

sem-terra em geral. Essa preocupação acadêmica com os tipos de camponeses mais 

propensos a ser revolucionários surgiu imediatamente após a revolução vietnamita contra 

os franceses e com a guerra entre Estados Unidos e Vietnã do Norte (Skocpol 1997, p. 

16). No entanto, essa literatura apresenta divergências em relação às características de 

camponeses que se rebelam.  

Podemos identificar duas correntes teóricas na literatura não-quantitativa. A 

primeira se refere aos sem-terra como participantes da guerra civil, enquanto a segunda 

dá ênfase ao papel dos pequenos proprietários. Os mesmos autores que participam da 

discussão tendem a incluir um dos grupos à custa da exclusão do outro. Porém, por 

razões que serão apresentadas mais adiante, estamos convencidos de que, em realidade, 

tanto a existência de grande quantidade de sem-terra em um país específico, como a de 

pequenos proprietários pode, conjuntamente, determinar a ocorrência de guerra civil. 
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Os sem-terra como principais participantes da guerra civil 

Um grupo de autores (Stinchcombe, Paige, Prosterman, Riedinger, e Wickham-

Crowley)92 assume que países com grande número de sem-terra (incluindo trabalhadores 

migrantes, invasores de terra, arrendatários e outras formas de inquilinos) são 

especialmente vulneráveis ao apelo à luta armada e à guerra civil.  

Pequenos proprietários seriam mais conservadores, evitando fazer parte da 

ofensiva contra o Estado, por medo de perder o único pedaço de terra que possuem. Em 

análise desagregada, Arocha (1979) verificou dados do município cafeeiro de 

Monteverde, no estado de Quindío (Colômbia), no fim dos anos 1940, e observou que 

freqüentemente os atores que cometem homicídios políticos são trabalhadores rurais sem-

terra que pertencem a algum grupo armado organizado93. Apesar disso, essa questão 

ainda não foi testada empiricamente com a devida atenção. 

Enquanto os trabalhadores das fazendas, que possuem pequenos lotes para sua 

subsistência, seriam politicamente apáticos e controlados pelos grandes fazendeiros, 

igualmente os pequenos proprietários só reivindicam preços para seus produtos, sem 

querer mudar a ordem das coisas. Com consciência política e comportamento diferente 

dos grupos camponeses anteriormente citados, o arrendatário que vive num sistema 

politicamente instável pode filiar-se a movimentos radicais, além dos assalariados nas 

                                                 
92 Em vários de seus trabalhos (vide bibliografia). 
93 Esse é um estudo muito pontual em um microcosmo (um município apenas) dentro de um país. Porém, 
esse município é extremamente dependente da agricultura e esse cenário poderia representar qualquer outro 
município economicamente dependente da produção agrícola em países agrários, semi-agrários ou em 
desenvolvimento. 
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grandes propriedades agrícolas, que, quando mobilizados por governos revolucionários, 

tendem a ser extremistas (Stinchcombe 1961)94. 

Os arrendatários e trabalhadores migrantes seriam os revolucionários (Paige 

1975)95. Estes formariam as bases dos movimentos revolucionários, reivindicando a 

redistribuição da terra pela da tomada de poder das mãos do governo central, muitas 

vezes por meio da estratégia de guerrilhas (Prosterman 1972, 1976, e Prosterman e 

Riedinger 1987). Já os trabalhadores assalariados que são residentes, almejariam o 

aumento de seus salários e os pequenos proprietários desejariam mercados para os quais 

pudessem comercializar. Ambos seriam pacíficos e teriam uma conotação mais 

reformista do que revolucionária. 

 Portanto, a existência de trabalhadores sem-terra explicaria a ocorrência de 

revoluções ou rebeliões violentas, independentemente das suas diferenças internas: �as 

distinções entre vários tipos particulares de sem-terra que poderiam ser feitas para 

propósitos específicos não parecem ser relevantes para este propósito: os casos históricos 

variam de sem-terra predominantemente na forma de arrendamento (China, Vietnã), a 

sem-terra fundamentalmente em trabalho agrícola assalariado (Cuba, Espanha) e a sem-

terra na forma de trabalho pago através de direitos de cultivo ou por vários meios não-

monetários (Bolívia), além de outras combinações e variações� (Prosterman e Riedinger 

1987, p. 24). Além do mais, a subdivisão e a categorização de sem-terra reduziriam a 

operacionalidade empírica por falta de dados desagregados. 

 

                                                 
94 Apesar de Stinchcombe citar vários tipos de grupos camponeses, operacionalmente trabalharemos nesta 
etapa com apenas dois possíveis. 
95 Os invasores de terra também poderiam ser incluídos como revolucionários, de acordo a Wickham-
Crowley (1992, cap. 6). 
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 O �perigo substancial� de rebelião existe quando, pelo menos, 30% da população 

total pertence à categoria dos sem-terra, e o �perigo crítico� de insurgência ocorre 

quando, pelo menos, 40% da população é de camponeses sem-terra. Quando contados os 

sem-terra dentro de uma região específica do país, esses números aumentam 

respectivamente para 30-40% para perigo substancial e 40-50% para perigo crítico de 

revolução (veja a figura 3.1, p. 102) (Prosterman 1976, p. 16)96. Portanto, com mais de ¼ 

da população total do país como sem-terra, o risco de guerra civil seria iminente.  

Na figura 3.1, estudiosos compararam a extensão dos sem-terra em 3 diferentes 

cenários pré-revolucionários com dados para 78 países, contendo 90% da população 

mundial (Prosterman e Riedinger 1987, tabela 2, pp. 26-27). Cada coluna indica a 

porcentagem, em ordem crescente, de sem-terra em determinado país97. Adotaremos a 

referência de ¼ de agricultores sem-terra da população total de cada país, como 

participantes de rebeliões e guerras civis. Esse tipo de análise operacional ainda não foi 

realizado. Porém, a variável ¼ de sem-terra será uma variável de interação, em conjunto 

com os  pequenos-proprietários98, como precursores da guerra civil. 

                                                 
96 No entanto, posteriormente, o nível do �perigo substancial� foi reduzido para 25% no caso dos sem-terra 
e o �perigo crítico� para a revolução foi abandonado pelo autor. 
97 Outros autores (como Muller et alii. 1989) consideraram a variável sem-terra irrelevante para medir a 
violência política. Porém, trabalhos empíricos de Pearce, em Chalatenango, e de Cabarrús, em Aguilares, 
demonstraram conclusivamente que o �semi-proletariado rural�, composto pelos desempregados e 
subempregados foi o que forneceu as massas de recrutados à FMLN em El Salvador (Paige 1999, p. 379, 
notas; Wickham-Crowley 1992).  
98 A ser visto no próximo subitem. 
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Linha de 
previsão de 

perigo 
substancial 

Linha de 
previsão de 

perigo 
crítico 

A figura representa a instabilidade rural. Seu suposto é de que a eclosão de rebeliões e de guerra civil pode ocorrer caso o 
percentual de sem-terra (dentre os camponeses) em cada país atinja níveis superiores a 25% da população total, 
principalmente em países agrários, semi-agrários ou em desenvolvimento. Mesmo que a figura situe o perigo substancial 
de instabilidade rural nos 30%, o autor reduziu posteriormente esse valor para 25% de sem-terra, abandonando a idéia do 
perigo crítico quando o valor é maior do que 40% da população de sem-terra.  
 

 

Percentual de sem-
terra no cenário pré-

revolucionário 

Percentual de sem-
terra em cenário  da 
Ásia contemporânea 

Percentual de sem-
terra em cenário da 

América-Latina 
contemporânea 

Figura 3.1 � Índice de instabilidade rural 

Fonte: 
Prosterman 1976, p.16 
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Para considerar o limiar de 25% da população formado por sem-terra como 

determinante do início de guerra civil em um país, precisávamos relacionar essa variável 

com a dependente início de guerra civil e analisar sua possível associação. Na tabela 3.10 

abaixo, encontram-se os países-ano onde ocorreram guerra civil em relação aos países 

que tinham mais de ¼ de sua população formada por sem-terra99. Registraram-se somente 

31 guerras civis das 69 observadas para o período estudado. Porém, deve-se levar em 

consideração que, entre os países-ano em que não houve guerra civil, 1993 deles não 

possuíam mais de ¼ de suas populações de sem-terra, e somente 192 estavam nessa 

condição. Sendo assim, o número de guerras civis nos países-ano com menos de ¼ da 

população formada por  sem-terra, é quase 4 vezes menor que o número de guerras civis 

em países-ano com população com mais de ¼ de sem-terra, mesmo que em números 

absolutos pareça o contrário. Esse resultado, nos convenceu a utilizar a variável mais de 

¼ de sem-terra na população total em nossa análise multivariada dos determinantes da 

guerra civil, exibida posteriormente no capítulo IV. 

 

Tabela 3.10 � Os sem-terra e o início de guerra civil100. 

Sem-terra 
+ ¼ população total101 

 

0 1 

Total 

Sem início de guerra civil 1993 192 2185 
Início de guerra civil 23 8 31 
Total 2016 200 2216 

Fonte: Autoria própria (baseado em dados de Prosterman e Riedinger 1987, tabela 2, pp. 
26-27; Fearon e Laitin 2001). 

                                                 
99 Apesar de apenas 60% dos dados estarem disponíveis (Prosterman e Riedinger 1987), eles abarcam, 
como dito, 90% da população mundial. 
100 O número reduzido de inícios de guerra civil da tabela acima deve-se aos poucos dados sobre sem-terra 
(1490 de 3706 dados ausentes). Nossa preferência foi realizar essa análise descritiva, mesmo com os 
poucos dados encontrados, do que simplesmente ignorar esse tema, que é relevante para a tese. 
101 0 representa que a população total tem menos que ¼  de sem-terra, e 1 que esse número é maior. 
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Se os grandes proprietários não existissem, nada mudaria, pois eles não oferecem 

crédito, conhecimento técnico, maquinário etc. aos camponeses. Os arrendatários têm de 

pagar o aluguel, porém, não recebem benefícios, somente o direito de usar a terra. Eles 

poderiam sozinhos administrá-la, pois assim já o fazem na prática. Em contraste, os 

trabalhadores migrantes não podem coordenar uma plantação. Eles provavelmente não 

desejam possuir o controle das terras, pois não têm a capacidade técnica para gerenciá-las 

por si sós. O que Stinchcombe não disse é que existem grandes proprietários ausentes e 

presentes, e enquanto o primeiro tipo não se envolve em relação paternalista para 

controlar seus inquilinos, o outro exerce seu controle de perto, minimizando potenciais 

revoltas102. 

 Em resumo, a categoria dos sem-terra é heterogênea e seu comportamento varia 

de acordo a situação específica em que o camponês sem-terra se encontra, em relação ao 

seu patrão ou a grandes fazendeiros e em relação aos outros camponeses. 

 

Os pequenos proprietários como principais participantes da guerra civil 

Outro grupo (Wolf, Scott, e Brockett)103 contrasta com o conjunto anterior de 

autores, sugerindo que os camponeses mais pobres, que nem mesmo possuem uma 

propriedade (incluindo os trabalhadores rurais e arrendatários), não têm os meios para se 

organizar e unificar, sob uma mesma bandeira, uma organização rebelde, lutando por 

mudança de sistema e de sua situação coletiva. Já os pequenos proprietários rebelam-se 

                                                 
102 Por trabalharmos com vários tipos de camponeses pertencentes a um único grupo de sem-terra, a 
solução operacional possível foi generalizar para todo o grupo, mesmo que nesta parte tenhamos citado 
autores que se referem a tipos específicos de sem-terra. Esse é um déficit que só será sanado com melhores 
dados. 
103 Em vários trabalhos de cada autor (vide a bibliografia). 
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quando têm a oportunidade, pois são freqüentemente ameaçados com expulsão de suas 

terras pelos grandes proprietários, os quais encaram como independentes e competitivos 

em relação aos latifundiários. 

 Um dos pioneiros da literatura sobre revoluções, Wolf, acha improvável que os 

camponeses mais pobres e os trabalhadores sem-terra sejam iniciadores de rebelião. Eles 

são freqüentemente dependentes dos grandes proprietários e não podem se rebelar, a 

menos que sejam assistidos ou mobilizados por forças externas. Provavelmente, os 

camponeses mais aptos a se envolver em rebelião seriam os pequenos proprietários ou 

inquilinos que vivem em povoados comunitários longe do controle direto do grande 

proprietário, residindo em áreas geograficamente fora dos centros onde estão as 

autoridades do país e em locais marginais de difícil acesso, como terrenos montanhosos.  

Os camponeses de classe média, os quais eram conhecidos por representar o 

conservadorismo, seriam os mais instrumentais na destruição da ordem social camponesa 

(Wolf 1969, p.292) fazendo parte da força revolucionária, o que parece constituir um 

paradoxo real. 

 Na tabela 3.11 (da próxima página), podemos observar que a eclosão de guerras 

civis aumenta nos três primeiros quartis, que representam a quantidade de pequenos 

proprietários do campo, reduzindo-se no quarto, do qual há maior proporção desses 

proprietários. Apesar da redução de guerras civis no último quartil, onde estão 

representados mais de 75% desses camponeses, há um aumento claro até o terceiro 

quartil104. Essa redução no último quartil tem explicação coerente: quando o número de 

pequenos proprietários é muito grande, as razões para lutar em uma guerra se 

                                                 
104 A continuidade de guerra civil também consta como ausência de início de guerra civil, pois, levamos em 
consideração apenas o primeiro ano desse evento. 



 106 

enfraquecem, já que eles por si só já representam uma força política considerável e 

grande parte das terras em determinado país já está nas mãos dos mesmos. A razão de 

luta não existe mais. Porém, as guerras civis aumentam em número até o terceiro quartil, 

indicando que há mais guerras quando o número de pequenos proprietários do campo 

aumenta. Eles precisam formar um grupo unido que possa guerrear contra os grandes 

proprietários e contra o Estado, e por isso necessitam de uma quantidade razoável de 

camponeses semelhantes aos mesmos, mas não tão grande que inviabilize o próprio início 

da guerra. 

 

Tabela 3.11 � Pequenos proprietários e início de guerra civil.  

Fonte: Autoria própria: (baseado em dados de Vanhanen 2003; Fearon e Laitin 2001). 

 

Os pequenos proprietários que vivem em povoados longínquos caracterizam-se 

como o tipo de camponês mais pró-revolucionário existente (Scott 1977, p. 289). Sua 

coesão como grupo e seu isolamento dos centros facilitam a resistência e a rebelião, além 

de serem naturalmente resistentes ao Estado intruso. Já os trabalhadores migrantes 

assalariados não possuem contatos sociais permanentes, pois estão sempre mudando de 

lugar, o que torna vulnerável a coesão do povoado, dificultando a formação de grupos 

rebeldes.  

Brockett (1992) cita White (1977, pp. 181-2) demonstrando que os pequenos 

proprietários (e não os sem-terra) são os mais aptos a rebelar-se contra os grandes 

Pequenos proprietários  
1 2 3 4 

Total 

Sem início de guerra civil 897 903 881 882 3563 
Início de guerra civil 14 18 25 11 68 
Total 911 921 906 893 3631 



 107 

proprietários105: �a brutalidade de muitas dessas expulsões [dos cultivadores de semi-

subsistência pelos grandes fazendeiros] provou ser um catalisador ao terminar com a 

dependência amigável em relação aos �bons patrões� e gerar uma oposição emocional 

profunda a estes. As expulsões trouxeram a escassez repentina e bruta, o que levou 

campesinos a arriscar suas vidas organizando-se contra as elites rurais e protestando 

frente às autoridades governamentais (...). Foram os pequenos proprietários que vieram a 

ser os líderes na mobilização nacional de campesinos. As expulsões ou outros meios de 

bloquear o acesso à terra a qual os campesinos pensaram ter direito legítimo também 

estimularam a luta pela  ocupação ou recuperação de terras�. 

A tese do autor é que os pequenos proprietários vêem os grandes donos de terras 

como um obstáculo à sua ascensão, o que instiga rebeliões. Já outros camponeses, como 

os que estão nas grandes fazendas, não são revolucionários, pois estão sob controle diário 

dos grandes proprietários, com proteção paternalista que, em realidade, funciona como 

controle social, impossibilitando a ocorrência de rebeliões.106 

  

 

 

 

 

 

                                                 
105 Referindo-se aos países da América Central. 
106 Apesar de este ser um estudo global, se observarmos a questão no Brasil, onde a problemática da 
violência dos sem-terra ocupa noticiários de forma constante, podemos afirmar que esse não é um problema 
apenas desse grupo, como muitas vezes a mídia nos dá a entender, mas também de quem não possui terra 
suficiente para plantar e subsistir. E mesmo o assentamento de famílias em irrisórios pedaços de terra não 
resolveria o problema, além de acentuá-lo, já que não se pode subsistir em espaços minúsculos de terra, 
quando a intenção é utilizar a terra para prover o sustento. 
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Os sem-terra e os pequenos proprietários como potenciais participantes de guerras civis 

Tanto o grupo dos sem-terra como o grupo dos pequenos proprietários não são 

homogêneos, isto é, os membros de cada grupo não têm a mesma reação frente à  

exploração e à pobreza. Há os grandes proprietários ausentes, que cobram aluguel sem 

estar paternalisticamente controlando seus inquilinos, e há os que vivem nas terras e 

controlam de perto os sem-terra e até pequenos proprietários, com empréstimos, 

conhecimento técnico e maquinaria.  

A relação entre os grupos subordinados e os grandes proprietários varia. Em 

tempos difíceis e nos anos em que a colheita não é suficiente devido a alguma catástrofe 

natural, a tendência de rebelião é elevada.107 Entretanto, não são todos os camponeses 

pobres que se juntarão ao esforço de mudança de governo por meios violentos. Isto 

depende das oportunidades que cada um visualiza para si próprio e para sua família, da 

análise de custo e benefício, do controle que o grande proprietário exerce sobre os 

camponeses e de outras condições. Não há porque excluir de antemão um grupo ou outro 

� sem terra ou pequenos proprietários - entre os potenciais participantes de guerras civis, 

como os autores discutidos tendem a sugerir. Ambos têm interesses e receios. �Depende 

das condições de subsistência e de vitória de uma suposta guerra civil. Não há grupo 

social mais conservador que o campesinato que é proprietário de terras, e nenhum deles é 

mais revolucionário que o proprietário dono de terra insuficiente ou que o arrendatário 

que paga aluguel elevado� (Huntington 1968, p. 375). 

Se a participação de camponeses possibilita a sobrevivência da organização 

rebelde até o começo dos confrontos entre eles e o Estado, sua adesão (seja por coerção 

                                                 
107 James C. Scott em seu curso �Agrarian Studies�, Universidade Yale, primeiro semestre do ano letivo 
2004/2005. 
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ou por incentivos variados) é um dos determinantes ao início da guerra civil. Assim, sem 

a participação de camponeses, tal conflito dificilmente existiria, já que é 

fundamentalmente agrário em sua base108.  

Tanto os sem-terra como os pequenos proprietários apresentavam condições 

ideais para a insurreição em El Salvador antes de ela ocorrer, em 1979 (Seligson 1995, p. 

44)109. Ambos os grupos participaram das lutas para �remodelar� o sistema político 

salvadorenho. 

Com a exceção da revolução iraniana, de origem urbana, todas as outras, a partir 

da revolução francesa, foram realizadas por camponeses (como na França, na Rússia, no 

México e na Bolívia), ou por meio de mobilização no campo (como na China, no Vietnã, 

em Cuba, e em revoluções contra o colonialismo português na África) (Skocpol 1997, p. 

16).  

 

Em resumo, destacamos três pontos relevantes: 

1. Os camponeses, de maneira geral, estão entre os participantes de guerras civis 

e/ou no apoio a grupos rebeldes, constituindo, portanto, um dos determinantes 

desse tipo de evento;  

2. A literatura sobre revoluções se dividiu entre os autores que apontavam os sem-

terra, de um lado, e, de outro, os que apontavam os pequenos proprietários como 

                                                 
108 Como argumentado até o momento a respeito de maior número de guerras civis em países com elevada 
população rural, as quais ocorrem em regiões remotas do país, e com camponeses engrossando suas fileiras, 
ou, ao menos, dando o apoio necessário aos insurgentes. 
109 Seligson utiliza o termo em inglês �land-poor� para referir-se a pequenos proprietários que não têm a 
possibilidade de se sustentar, já que o que ganham é insuficiente para alimentar suas famílias. Esse termo 
foi usado paralelamente a �land-less� (sem-terra), fazendo um trocadilho em inglês (land-less <�> land-
poor). 
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participantes da guerra, sem jamais considerar que os dois grupos poderiam ser 

importantes para a ocorrência de guerras civis; 

3. A literatura quantitativa de guerras civis se ausentou desse debate. Ela afirmava 

que eram necessários recrutas e mobilização de combatentes para que a guerra 

civil tivesse início, porém, não apontava quem eram esses recrutas e de onde 

vinham.  

 

Nós, simplesmente, reunimos elementos das duas literaturas, além de dados 

disponíveis, e construímos um argumento analítico que permitisse acrescentar novas 

variáveis àquelas já exploradas pela literatura quantitativa e testar estatisticamente a 

última hipótese apresentada nessa tese:  

 

H4: Uma maior quantidade de sem-terra e de pequenos 

proprietários aumenta o risco da ocorrência de guerra civil. 
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Síntese 

O capítulo atual é uma tentativa de complementar a literatura quantitativa sobre 

guerras civis. Nele foram apresentados dados empíricos descritivos sobre os fatores 

relacionados ao mundo rural que poderiam ter influência sobre o início desse tipo de 

conflito. Com base em dados e teorias, foram formuladas hipóteses que serão testadas 

estatisticamente no próximo capítulo. 

Primeiramente discutiu-se qual o conceito de camponês trabalhado nesta tese para, 

em seguida, entrar nos quatro fatores que a investigação introduz e tenta testar como 

sendo determinantes do início de guerra civil. São eles: 

1. O tamanho da população rural; 

2. A concentração da propriedade da terra (com ou sem a interação de regime 

híbrido de governo, antes da eclosão); 

3. A produtividade da terra em pequenas propriedades; 

4. O(s) tipo(s) de camponeses que participa(m) das guerras civis. 

Os determinantes agrários não são os únicos que levariam à ocorrência da guerra 

civil. Apesar de eles serem necessários, não são suficientes. Vários determinantes já 

foram estudados, como vimos no capítulo anterior, mesmo que alguns sejam objeto de 

discussão, pois essa é uma literatura recente. Nossa proposta é incluir os determinantes 

agrários à parte das variáveis mencionadas no capítulo II, pois, em conjunto, elas 

poderiam auxiliar na previsão do início de guerras civis. 

Após a construção dos argumentos analíticos para cada variável agrária exposta, 

formulamos hipóteses. O próximo capítulo se encarregará de testá-las, confirmando ou 

refutando sua validade.  
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Concentração da 
propriedade rural 

Alta concentração  

Alta concentração (+) 

Regime híbrido  

ou 

(+) 

Quanto maior o número de sinais 
(-), levando em consideração 
outras variáveis da literatura 
existente ( do quadro 2.1). 

Ausência de 
Guerra Civil 

Demografia 

Grande população rural (+) 

Pop. rural mais densa (+) 

ou 

Produtividade 
da terra/hectare 

Maior produtividade/ha.(-) 

Diversos 
tipos de 

sem-terra 
 

Menos de ¼ pop. (-) 

Mais de ¼ pop. (+) 

(+) 

Diferentes tipos de 
camponeses 

Pequenos 
proprietários 

Resultado Início de 
Guerra Civil 

Ocorre quanto maior o número de 
sinais (+), levando em consideração 
outras determinantes da literatura 
existente ( do quadro 2.1). 
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Quadro 3.1 - Variáveis relacionadas à questão agrária 
 Fonte: Autoria própria. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA, MODELOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 
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�Econometric theory is like an exquisitely balanced 
French recipe, spelling out precisely with how many 
turns to mix the sauce, how many carats of spice to 
add, and for how many milliseconds to bake the 
mixture at exactly 474 degrees of temperature. But 
when the statistical cook turns to raw materials, he 
finds that hearts of cactus fruit are unavailable, so 
he substitutes chunks of cantaloupe; where the 
recipes call for vermicelli he uses shredded wheat; 
and he substitutes green garment die for curry, 
ping-pong balls for turtles� eggs, and, for 
Chalifougnac vintage 1883, a can of turpentine�. 

 
(Valavanis 1959, p.83) 

 

Metodologia 

A análise estatística utilizada nesta pesquisa é a regressão logística, do tipo 

xtlogit110. A variável dependente é INÍCIO DE GUERRA CIVIL de Fearon & Laitin 

(2000, 2003)111, que indica o primeiro ano em que esse tipo de guerra ocorre. Outras 

variáveis dependentes que têm praticamente o mesmo significado e são usadas nesta sub-

área de estudos podem ser encontradas nos bancos de dados de Sambanis-Doyle (sdonset) 

e do Correlates of War (COWonset). Porém, optou-se pela variável construída por 

Fearon & Laitin porque utlizaremos outras variáveis de seu banco de dados, além de ser a 

mais utilizada e aceita na área. 

Apesar de algumas das variáveis independentes de interesse, relacionadas à terra, 

(quase) não se modificarem com o passar dos anos, entre 1969 e 1997, a análise de efeito 

aleatório pareceu ser o método mais apropriado de utilização, além de ser usada quando o 

evento é raro (muitíssimos 0s na variável dependente, e raros 1s). As variáveis que não 

                                                 
110 Utiliza-se o xtlogit em vez de logit em Stata, pois as observações de cada unidade país-ano estão 
contidas uma na outra, violando o pressuposto de independência das observações (principalmente por um 
país poder ter mais de um início de guerra civil durante o período estudado). Porém, os resultados tanto 
para os modelos logit como para os xtlogit foram similares. 
111 O nome original da variável que os autores trabalham é ONSET. 
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mudam em todo o período para todos os países analisados são: jovem independente, sem-

terra & pequeno proprietário, produtividade da terra e as regiões, que são dummies. As 

variáveis que pouco mudam ao longo dos anos estudados são: densidade da população 

rural, população rural total e concentração de terra. Todas as variáveis, inclusive as 

contínuas, foram transformadas em ordinais/categóricas para serem analisadas pelo 

método estatístico mencionado. 

 As razões adicionais pelas quais foi escolhida a análise de efeito-aleatório em vez 

dos modelos de efeito-fixo são: (a) ela captura a variação por países, em contraste com a 

variação neles, por todo o período, no caso de efeito-fixo. Assim, a análise de efeito-

aleatório é usada quando a diferença entre o período (número de anos) e o número de 

países é pequena. Nesse caso, têm-se 29 anos (ou menos, para países que se tornaram 

independentes após 1969 e/ou extinguiram-se antes de 1997) e 147 países (com o total de 

3.706 observações), sendo o período mais do que 80% menor que o número de países; (b) 

a variável dependente (início de guerra civil = 1) é muito rara quando comparada aos 

países-ano livres de início de guerra civil (= 0), aparecendo apenas 69 vezes em 3.706 

observações, portanto um número significativo de observações é eliminado quando o 

modelo de regressão de efeito-fixo é utilizado. 

 Dessa maneira, para facilitar os resultados de interpretação, foi utilizado odds 

ratio (OR), no xtlogit, ao invés de somente exibir o coeficiente regular, medindo assim a 

direção e a força de cada variável, no lugar de sua significância apenas. O OR indica o 

risco de início de guerra civil relativo ao risco de referência 1. Portanto, se OR = 1, ele 

não tem efeito no risco de referência (baseline); se OR = 3, o risco de início de guerra 

civil é triplicado; e se OR = 0,5, ele é reduzido pela metade. A significância foi dividida 
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em p  0,1 (*), p  0,5 (**) e p  0,01 (***), como consta na tabela 4.1. Portanto, a 

intenção foi mostrar a diferença de significâncias (não apenas expor a mais utilizada no 

intervalo de confiança de 95%), para levar em consideração a sua intensidade em 

determinada variável, em cada um dos modelos. 

 Os dados são geralmente tirados de censos (como da FAO/ONU). Por exemplo, 

aqueles cuja utilização são para a construção da variável �concentração de terra� são 

baseados na quantidade de propriedades e proprietários rurais. Porém, �a posse de uma 

propriedade é cercada de segredos e dissimulação, e os arquivos sobre ela geralmente não 

existem ou não são abertos para inspeção. Portanto, se passarem a ser fiscalizadas, o 

trabalho de compilar todas as informações relevantes é árduo e as evidências 

desatualizadas, muitas vezes, por gerações� (Christodoulou 1990, p. 8). Sendo assim, é 

importante começar por algum lugar e conscientizar o leitor sobre as restrições existentes, 

que por vezes afetam a confiabilidade. Essas são as limitações das ciências sociais, 

principalmente quando se trabalha com análise quantitativa.  

O tamanho da terra é relativo ao seu uso e ao tamanho do país. Por exemplo, se a 

terra é utilizada para o cultivo de arroz, a área de plantio pode ser bem pequena (uma 

média de 5 acres), mas intensamente produtiva e lucrativa. Em contraste, se a terra é 

utilizada para pasto, mesmo com uma propriedade enorme (aproximadamente 100 acres), 

o camponês pode ser pobre112.  

Plantações de produtos permanentes e não-permanentes variam em relação ao 

tempo necessário para o retorno do investimento. Um pequeno proprietário que não 

dispõe de tempo de espera de retorno do investimento, pelo fato de seu recurso ser 

escasso, provavelmente irá cultivar produtos que dêem lucro imediato (em menos de 1 
                                                 
112 Baseado em entrevista com James C. Scott, em 14/09/2004. 
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ano), ao contrário de grandes proprietários que, além da diversidade na plantação, têm 

capital de investimento e podem esperar anos sem ter ganhos. 

Tratamentos diferenciados para a mesma terra podem trazer resultados diversos. 

Um camponês que se utiliza do processo agrícola de queimadas (antes de começar o 

cultivo), em contraste com aquele que não o faz, terá resultados diferentes. Os que 

utilizam fertilizantes, diferentemente dos que não o fazem, perceberão alterações na hora 

da colheita. E ainda, existem outros que usam pesticidas para fazer as plantas resistirem 

às pragas e provocar modificações nos resultados. Porém, os que produzem alimentos 

orgânicos recebem um preço mais alto num mercado específico, mesmo que a plantação 

seja mais vulnerável e corra maior risco de ser atacada por insetos e pragas. 

 

Utilizamos o banco Polity IV, como faz a maioria dos estudiosos, para se construir 

as variáveis relacionadas à regime político e à instabilidade política. Entretanto, evitamos 

o uso do termo anocracia, como é de praxe na literatura atual. Para nos referir a essa 

mistura de regimes autocrático e democrático, usamos o termo híbrido113.  Ele foi 

utilizado em interação com a variável concentração de terra, para testar a hipótese 

referente a essa questão. A variável categórica anocracia114 foi construída utilizando o 

critério de corte do Polity115, preservando a categoria intermediária (regime híbrido) 

usada no modelo.  

                                                 
113 Termo utilizado por Stathis Kalyvas em seminário do dia 28/03/2006, na Universidade Yale. 
114 O próprio gerenciador do banco, Monthy Marshall, confirmou por e-mail que cada pesquisador pode 
escolher onde definir o ponto de corte que achar conveniente para sua investigação, porém, em geral, para 
esse fim, o corte ocorre em - 10 a - 6 para regimes autocráticos, - 5 a 5 para os híbridos, e 6 a 10 para os 
democráticos.  
115 Para uma boa definição do Polity (anexo V) vide Marshall e Jaggers (2003) ou, em português resumido, 
Amorim Neto (2006, p. 3). 
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 Em geral, muitos investigadores testam o início de guerras civis empiricamente, 

começando em 1945 (período pós-Segunda Guerra). A análise do período selecionado, no 

presente estudo, pode gerar �viés de seleção de casos�. No entanto, infelizmente, dados 

escassos para o período anterior a 1969 impediram essa opção. Portanto, para reduzir o 

problema, para várias análises, o período116 foi dividido em três117, diferenciando países 

mais jovens dos que tiveram sua independência há tempos (variável JOVEM 

INDEPENDENTE). 

  

Os dados foram extraídos de várias fontes, sendo feitas transformações, em geral, 

de variáveis contínuas para categóricas e dummies. As variáveis trabalhadas e utilizadas 

na presente tese são: 

 

INÍCIO DE GUERRA CIVIL: Variável dependente binária indicando (1) o início de 

guerra civil e (0) a ausência de início de guerra civil (a continuidade desse evento não é 

estudada, somente o primeiro ano do conflito armado). Extraído de Fearon e Laitin (2001, 

2003); 

 

RENDA PER CAPITA: gdp/pop baseado no pwt5.6 (Universidade de Pensilvânia), 

wdi2001 (Banco Mundial), e cow energy data (Sarkees 2000). Extraído de Penn World 

Tables 5.6 (Heston, Summers, Aten 2002). Variável contínua transformada em quartis; 

 

                                                 
116 Procedimento sugerido por José Cheibub, em entrevista realizada (2004). 
117 Antes da Primeira Guerra Mundial, período entre-guerras, e pós-Segunda Guerra Mundial. 
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INSTABILIDADE POLÍTICA: Mudança maior que 2 categorias da variável polity, do 

banco Polity IV (Marshall e Jaggers 2003) nos últimos 3 anos. Ela foi criada por Fearon e 

Laitin (2003). Variável binária: (1) instabilidade política e (0) estabilidade política; 

 

JOVEM INDEPENDENTE: País que obteve sua independência (1) até 1914; (2) no 

período entre-guerras (1914-1945); ou (3) após a Segunda Guerra Mundial. Informações 

extraídas do The World Factbook, CIA (http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/). 

Essa variável é chamada de �jovem� em referência ao valor mais elevado (3) que inclui os 

países mais jovens, onde a teoria diz que são países vulneráveis às guerras civis; 

 

SEM-TERRA & PEQUENOS PROPRIETÁRIOS: Variável construída por interação das 

variáveis sem-terra e pequenos proprietários. A primeira é binária, sendo (1) mais que ¼ 

da população total do país de sem-terra (Prosterman e Riedinger 1987, tabela 2, pp. 26-

27), e a segunda é contínua, representando o percentual de pequenos proprietários de 

cada país (Vanhanen 2003), sendo transformada em quartis posteriormente. A interação 

entre as duas categorias de camponeses indica que um grande volume de ambas, em 

conjunto, facilita a eclosão de guerra civil, quando outras variáveis são constantes; 

 

CONCENTRAÇÃO DE TERRA: Variável construída pelo desvio-padrão de dados da 

FAO/ONU (2001), baseada na classificação da quantidade de proprietários e da área das 

propriedades em cada um dos 11 grupos diferentes (até 1 ha, 1- a 2 ha, 2- a 5 ha, 5- a 10 

ha, 10- a 20 ha, 20- a 50 ha, 50- a 100 ha, 100- a 200 ha, 200- a 500 ha, 500- a 1,000 ha, 

maior do que 1000 ha). Dados adicionais vieram de Lott (1979). Posteriormente, os dados 
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foram transformados em quartis e, logo após, em 2 grupos indicando (1) alta 

concentração de terra e (0) baixa concentração de terra; 

 

CONCENTRAÇÃO DE TERRA & REGIME HÍBRIDO: Variável de interação entre a 

variável anterior descrita e o regime híbrido, originada por meio do banco Polity IV. 

Indicando (1) para regime híbrido e (0) para outros regimes; 

 

DENSIDADE DA POPULAÇÃO RURAL: Pessoas que vivem em zonas rurais por km². 

Variável contínua extraída do Banco Mundial e transformada em quartis; 

 

POPULAÇÃO RURAL TOTAL: Variável contínua extraída do Banco Mundial e 

transformada em quartis; 

 

PRODUTIVIDADE DA TERRA: Produção de grãos/hectare (trigo, cevada, milho e 

sorgo) dos países, em percentual, mensurada pela produção/hectare em 1981-83 

relacionada ao maior resultado atingido nessa área por todos os países em 1978-1980 

(representado pelo valor máximo de 100). A variável foi extraída de Prosterman e 

Riedinger (1987, Tabela 2, pp. 44-49), transformada posteriormente em quartis118; 

 

ÁSIA; ÁFRICA SUBSAARIANA; ÁFRICA DO NORTE & ORIENTE MÉDIO, 

AMÉRICA LATINA: Regiões não-desenvolvidas e em desenvolvimento do mundo, 

transformadas em dummies.  

                                                 
118 A Indonésia foi incluída mesmo que relacionada à região de Java apenas. A URSS foi incluída como 
sendo a Rússia. 
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Houve variáveis da literatura quantitativa de guerras civis, citadas no quadro 2.1, 

que não foram utilizadas na análise estatística como variáveis de controle. Entre os 

fatores que essa literatura trabalhou utilizamos: o econômico (com a renda per capita), o 

político (com a instabilidade política e o regime híbrido - em interação com concentração 

de terra), o histórico-temporal (jovem independente) e o regional (com as regiões dos 

países subdesenvolvidos e em desenvolvimento).  

Deixamos de lado os fatores de identidade e o geográfico, por não serem de 

interesse nessa atual pesquisa e não interferirem com o objeto de estudo.  

Nossa população são os países com mais de 1 milhão de habitantes, em 1970 

(totalizando 147),  e a unidade de análise é o país-ano, ao longo do período entre 1969 e 

1997119. 

Como o número de países que entraram no estudo é elevado, representando quase 

o universo de casos (exceto os de população inferior a 1 milhão) e não uma amostra 

apenas, a qualidade dos dados pode ser afetada pela heterogeneidade não-modelada, isto 

é, certos países possuem características específicas que os tornam mais ou menos 

propensos à guerra civil do que outros. Por exemplo, pertencer à União Européia reduz a 

chance de guerra civil dos países-membro, devido às regras rígidas de afiliação, que por 

si só já dificultariam a ocorrência desse fenômeno. 

 Acrescentar variáveis agrárias a outras variáveis consideradas importantes para o 

entendimento dos determinantes de violência e de início de guerra civil, é a contribuição 

                                                 
119 Dois países que tiveram guerra civil nesse período foram excluídos por possuírem uma população 
menor que 1 milhão: Chipre (em 1974) e Djibouti (em 1993). 
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específica desta tese, com a expectativa de que os resultados possam contribuir para a 

literatura existente sobre o tema. 

 

Regressão 

A regressão logística binária foi o método estatístico selecionado para tratar dos 

dados desta tese. Ela é uma forma de regressão usada quando a variável dependente é 

dicotômica e as independentes são de qualquer tipo, em contraste com a regressão 

logística multinomial, utilizada quando a variável dependente tem mais de duas classes 

de valores. 

A regressão logística pode ser usada: para prever uma variável dependente pelas 

variáveis independentes contínuas ou categóricas e determinar o percentual da variância 

da variável dependente, explicada pelas independentes; para graduar a importância 

relativa das independentes; e para verificar os efeitos de interação (Kennedy 2003). Esta 

tese tenta prever o início de guerra civil considerando renda per capita, instabilidade 

política, juventude do país, quantidade de camponeses sem-terra e pequenos 

proprietários, concentração de terra, tamanho da população rural e sua densidade, 

produtividade da terra e diferentes regiões menos desenvolvidas do globo. Além disso, 

analisa em que medida cada uma das variáveis mencionadas afeta o início de guerra civil, 

graduando cada uma delas por ordem de importância. 

A regressão logística se refere à estimativa da máxima verossimilhança para 

transformar a variável dependente em uma variável logit (ou seja, em um log natural da 

chance de ocorrência ou não de guerra civil, no caso em questão). Tal modelo de 

regressão não assume uma relação linear entre as variáveis independentes e dependente e, 
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ainda, não requer uma distribuição normal das variáveis. Porém, exige a independência 

das observações e que o logit das variáveis independentes seja relacionado de forma 

linear com a dependente. Pode-se estimar o sucesso da regressão logística por meio de 

testes de ajuste de modelo (goodness-of-fit), como será visto nos resultados. 

 

Modelos 

Dois blocos (a e b), de três modelos cada um, são colocados lado a lado para 

posterior análise. As diferenças entre o primeiro e o segundo blocos são duas: 

1. No bloco a utilizou-se concentração de terra, enquanto no b utilizou-se 

concentração de terra & regime híbrido, para que fossem analisados 

separadamente os efeitos da concentração de terra em geral e a concentração de 

terra em interação com regime híbrido em separado, satisfazendo assim as 

hipóteses apresentadas. A escassez de dados foi outra preocupação que fez com 

que a análise fosse realizada em separado; 

2.  No bloco a utilizou-se a densidade populacional rural e no b a população rural 

total. Isolou-se em cada modelo o indicador demográfico em conjunto com os 

outros indicadores, para verificar aquele que melhor mensura a hipótese 1 (muita 

população rural aumenta o risco de início de guerra civil). 

 

Renda per capita, instabilidade política e independência compõem a matriz de 

variáveis que são citadas na literatura quantitativa de guerras civis e estão presentes em 

todos os modelos apresentados na tabela de análise de regressão seguinte. Apesar de a 

instabilidade política poder representar uma variável endógena � isto é, para a ocorrência 
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de guerra civil o país deve, a princípio, estar politicamente instável �, a literatura a utiliza 

como variável de controle (Fearon e Laitin 1999, 2003). Entretanto, consideramos que a 

guerra civil não é o resultado necessário da instabilidade política, pois, na maioria das 

vezes, essa instabilidade é resolvida por uma solução negociada e não eclode em guerra 

civil. Cada uma das três variáveis representa um indicador: econômico, político e 

histórico-temporal, nessa ordem.  

 

As variáveis ainda não mencionadas que constam em todos os modelos são: a 

interação entre sem-terra e pequenos proprietários e a produtividade da terra.  

 

Modelo (1)a 

 

Traduzindo a equação Y = âo + â1X1 + â2X2 + ... + ân Xn + å, temos: 

 

Início de guerra civil = âo + â1 (Renda per capita) + â2 (Instabilidade política) + â3 

(Jovem independente) + â4 (Sem-terra e pequenos proprietários) + â5 (Concentração 

de terra) + â6 (Densidade populacional rural) + â7 (Produtividade da terra) + â8 

(Ásia) + â9 (África Subsaariana) + â10 (América Latina) + å120 

 

 
                                                 

120 Em cada modelo é computado o erro de predição (å), além das variáveis independentes (Xn), que têm 
de ser levadas em consideração quando uma previsão é realizada (no caso em questão, o que determina o 
início de guerras civis). 
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As variáveis não mencionadas são: 

 Concentração de terra: medida que determina a quantidade de terra pertencente 

aos grandes fazendeiros em relação às terras que são propriedade do Estado. 

Espera-se que a alta concentração de terra eleve o risco de guerra civil; 

 Densidade da população rural: contabiliza o número de pessoas que vivem em 

cada espaço determinado. Porém, é dada uma média geral e não são mensuradas 

áreas específicas do país onde possa haver mais risco de violência coletiva. A 

expectativa é de que quanto maior a densidade rural, maior o risco de guerra civil; 

 Produtividade da terra: avalia-se quanto a terra produz por hectare (referente à 

zona rural). Espera-se que quanto maior a produtividade da terra, menor o risco de 

guerra civil; 

 Ásia, África Subsaariana e América Latina são as regiões estudadas, com intuito 

de se observarem diferenças inter-regionais, caso existam. A região da África do 

Norte e Oriente Médio também está incluída, sendo o referencial (baseline) e, por 

isso, não é considerada no corpo das variáveis presentes. O risco de países se 

envolverem em guerra civil é diferenciado, variando de acordo com a região 

geográfica em que se encontram no globo. Porém, países da África Subsaariana, 

África do Norte, Oriente Médio e Ásia, América Latina e América do Norte e 

Europa têm risco decrescente de envolvimento em guerra civil, conforme a tabela 

1.2, sobre prevalência desse conflito, por região, sugeriu. 

 A expectativa desse modelo, para as variáveis ainda não mencionadas, era 

encontrar os seguintes resultados: quanto maior a renda da unidade de observação país-

ano, menor o risco de início de guerra civil; quanto mais jovem e instável politicamente o 
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país, maiores os riscos de início de conflito; e quanto maior o número de sem-terra e 

pequenos proprietários, em conjunto, maiores os riscos de se iniciar tal evento, num 

determinado país. 

 

Modelo (1)b 

Início de guerra civil = âo + â1 (Renda per capita) + â2 (Instabilidade política) + â3 

(Jovem independente) + â4 (Sem-terra e pequenos proprietários) + â5 (Concentração 

de terra com regime híbrido) + â6 (População rural total) + â7 (Produtividade da terra) 

+ â8 (Ásia) + â9 (África Subsaariana) + â10 (América Latina) + å 

As variáveis não mencionadas estão a seguir: 

 Concentração de terra & regimes híbridos: medida que determina a quantidade de 

terra pertencente aos grandes fazendeiros em relação às terras que são propriedade 

do Estado, sob a condição de que regimes híbridos (misto de autocracia e 

democracia) estejam governando os países antes da eclosão da guerra civil. 

Portanto, o que se espera é que a alta concentração de terra, quando acompanhada 

de um regime híbrido, tenha um elevado risco de início de conflito; 

 População rural total: espera-se que quanto maior a população do país em questão 

vivendo em zonas rurais, maior o risco de início de guerra civil. 
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Modelo (2)a 

Início de guerra civil = âo + â1 (Renda per capita) + â2 (Instabilidade política) + â3 

(Jovem independente) + â4 (Sem-terra e pequenos proprietários) + â5 (Concentração de 

terra)+ â6 (Densidade populacional rural)+ â7 (Produtividade da terra e proprietários) + å 

 

Pode-se observar que o modelo (2)a é semelhante ao (1)a, com a única diferença de 

que as regiões globais foram retiradas, pois elas poderiam servir como �ruído� ou 

interferência na análise e obscurecer o restante das variáveis e o modelo como um todo. 

A tese se dá no âmbito da análise macro e, apesar de no modelo anterior haver a tentativa 

de �descer do nível global para o regional�, tentando desfragmentar parcialmente essa 

análise, retorna-se nesse modelo à origem macro analítica do proposto na procedência do 

tema inicial. Assim, a intenção é observar se há diferença entre as duas proposições. 

 

Modelo (2)b 

Início de guerra civil = âo + â1 (Renda per capita) + â2 (Instabilidade política) + â3 

(Jovem independente) + â4 (Sem-terra e pequenos proprietários) + â5 (Concentração 

de terra com regime híbrido)+â6(População rural total)+â7(Produtividade da terra)+ å 

  

Como o modelo (1)b, o (2)b não inclui diferentes regiões do globo. 
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Modelo (3)a 

Início de guerra civil = âo + â1 (Renda per capita) + â2 (Instabilidade política) + â3 

(Jovem independente) + â4 (Sem-terra e pequenos proprietários) + â5 (Densidade 

populacional rural) + â6 (Produtividade da terra) + å 

 

No presente modelo, retirou-se concentração de terra por dois motivos básicos: (a) 

dados insuficientes, o que poderia causar um �ruído� e prejudicar o modelo; (b) a 

concentração, quando vista no âmbito geral (sem interação com regime) pode 

teoricamente seguir nas duas direções opostas. De um lado, a concentração de poder 

político, que resulta da concentração de terra, pode inibir a ocorrência de guerras civis 

quando a população rural é oprimida, geralmente por regimes autocráticos. De outro, 

pode estimular a eclosão desse tipo de evento, já que a população provavelmente se 

unirá para derrubar ou tomar o poder arbitrário existente, caso um regime híbrido 

esteja governando. 

 

Modelo (3)b 

Início de guerra civil = âo + â1 (Renda per capita) + â2 (Instabilidade política) + â3 

(Jovem independente) + â4 (Sem-terra e pequenos proprietários) + â5 (População 

rural total) + â6 (Produtividade da terra) + å 
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Nesse modelo, também foi retirada a variável concentração de terra e regime 

híbrido pela razão (a) expressa anteriormente no modelo (3)a. A razão (b) não é 

relevante por incluir a interação de regime político na concentração de terra e, assim, 

indicar uma direção ao início de guerra civil como expectativa do resultado dessa 

variável de interação. 
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Tabela 4.1: Análise de regressão - Início de guerra civil e suas determinantes121. 
INÍCIO DE GUERRA CIVIL           (1) a                  (1)b            (2)a                (2)b         (3)a                (3)b      

RENDA PER CAPITA           0,798    0,677           0,765             0,818              0,826               0,861 
[GDPEN]           -0.225   -0,388             -0,267           -0,200       -0,190             -0,149 
                   (0,332)             (0,330)            (0,272)          (0,250)           (0,247)             (0,227) 
 
INSTABILIDADE POLÍT.              4,372***       3,163***           4,230***       3,083***        3,419***         2,840***  
[INSTAB]            1,475    1,151           1,442             1,126        1,229               1,043 
            (0,426)            (0,415)           (0,414)          (0,405)       (0,384)             (0,378) 
 
JOVEM INDEPENDENTE              1,130    0,963               1,626*  1,002             1,367                1,149 
[INDEPENDENCE]            0,122              -0,036             0,486  0,002             0,313 0,139 
            (0,389)   (0,313)             (0,302)          (0,263)          (0,253)              (0,239)   
 
SEM-TERRA&PEQ. PROP.            1,811**            1,515*              1,669***  1,520**         1,517**             1,401** 
[LLESSFFARM]             0,593                0,415                0,512           0,419             0,416                 0,337 
                      (0,314)    (0,258)             (0,208)         (0,183)          (0.178)              (0,171)  
        
CONC.TERRA&REG.HÍB.            1,443     1,415    
[HCONCTERRA]             0,367     0,347 
             (0,598)    (0,558)    
 
CONCENTRAÇÃO TERRA            3,745*                         2,709     
[CONCTERRA]             1,320                0,996 
             (0,723)                                      (0,625)                          
 
DENSIDADE POP.RURAL              0,858                           0,850             0,838               
[RPOPDENS]             -0,152                -0,161          -0,176 
              (0,256)                                   (0,242)                               (0,215) 
 
POPUL.RURAL TOTAL                         1,553*      1,531**                   1,442* 
[TOTALRPOP]                   0,440                                      0,426                    0,366 
             (0,253)     (0,225)    (0,208) 
 
PRODUTIV. TERRA             0,737           0,567                0,830    0,600*          0,784                 0,668 
[LANDPROD]             -0,304              -0,566              -0,186   -0,510          -0,242                -0,402 
              (0,345)         (0,335)              (0,306)   (0,302)        (0,243)  (0,255) 
 
ÁSIA                1,445      0,632 
[ASIA]                0,368              -0,457 
               (1,303)            (0,951) 
 
ÁFRICA SUB-SAHARIANA             1,389      0,482 
[SUBAFRICA]                0,328             -0,728 
                               (0,862)     (0,857) 
 
AMÉRICA LATINA               0,411      0,611 
[ALATINA]               -0,887             -0,491 
                (0,801)     (0,772)       

n. obs. (país-ano)                 1.590      2.013                1.590    2.013             2.028            2.075             
n. grupos (países)       56           73                    56         73                  73    73        
Obs. por grupo (de � até)                      5 � 29    11 - 29               5 � 29 11 � 29            5 � 29          18 - 29      
Teste Hosmer-Lemeshow (p =)             0,881      0,173               0,958    0,957             0,665            0,541 
(goodness-of-fit/ajuste do modelo) 

                                                 
121 A tabela apresenta análise de regressão logística de efeito aleatório (xtlogit). Foi utilizado o programa 
Intercooled Stata 8.2. Significância: * p  0,1; ** p  0,05; e *** p  0,01. São apresentados o OR (odds 
ratio) na primeira linha de cada variável e o coeficiente na linha seguinte. O erro-padrão do coeficiente 
consta entre parênteses na terceira linha de cada variável. N=3706 observações (de 147 países), 1969-1997. 
 

Fonte: Autoria própria. 



 131 

Resultado dos modelos e sua interpretação 

 No modelo (1)a todas as variáveis (exceto concentração de terra & regime 

híbrido, e população rural total) foram utilizadas. A instabilidade política foi a variável de 

maior peso, mostrando que a cada unidade de instabilidade acrescida, aumenta o risco de 

guerra civil em 4,3 vezes. Aliás, essa variável é muito forte em todos os modelos, sendo 

significante a 0,01 e variando entre 2,8 e 4,3 vezes mais risco de guerra civil. 

 Em contrapartida, a renda per capita não foi significativa em nenhum modelo. 

Provavelmente, quando se introduz variáveis agrárias, a fonte de sustento passa da renda 

à terra, de onde os camponeses retiram sua alimentação e meio de sustento. Dessa forma, 

ela foi deixada de lado, pois estudos mostram que a renda é primordialmente relevante na 

estratificação urbana, diferentemente da rural, na qual não é mais a ocupação que conta, e 

sim quanto de terra há disponível para o sustento/subsistência.   

 Já o tempo de independência do país não é significativo, assim como a densidade 

populacional rural e a produtividade da terra/hectare. Provavelmente existe uma 

influência das regiões que foram utilizadas nos modelos (1)a e (1)b, que tampouco 

mostraram significância.  

 Ainda no modelo (1)a, a grande descoberta foi que os trabalhadores sem-terra & 

pequenos proprietários apresentam 1,8 vez o risco de iniciar guerra civil. Essa variável 

coloca as duas categorias de camponeses em um só grupo, diferentemente do que a teoria 

refere, apresentando uma significância de 0,05, que passa para 0,01122 e permanece 

robusta no decorrer dos outros modelos, apesar de haver uma queda mínima em seu 

valor. 

                                                 
122 Apesar de que no modelo 1(b) a significância é 0,1. 
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 Nesse modelo, a concentração de terra foi significativa. Para cada unidade 

adicional dessa variável, eleva-se em 3,7 vezes o risco de se iniciar guerra civil, marca 

impressionante, que perde sua significância nos outros modelos, tanto do bloco a como 

do bloco b, este último com interação ao regime híbrido. 

 Há divergências entre os modelos (2)a e (1)a: no ganho de significância para 

países jovens independentes, mostrando que nesses países com pouca idade, o risco de 

início de guerra civil aumenta 1,6 vez (é a única vez que essa variável tem significância 

em todos os modelos); e na perda de significância da concentração de terra. Assim, essas 

duas diferenças em relação ao modelo (1)a se devem à não-introdução das variáveis 

regionais (única mudança entre os modelos).  

 O modelo (3)a retira a concentração de terra, sendo pouca coisa modificada em 

relação às variáveis do modelo. É preservada a instabilidade política (diminuindo um 

pouco seu valor, para 3,4 vezes mais risco de guerra civil) e os sem-terra & pequenos 

proprietários (reduzindo para 1,5 vez mais risco de guerra civil). A variável países jovens 

independentes perde sua significância. 

No modelo (1)b, a instabilidade política e os sem-terra & pequenos proprietários 

continuam significativas (apesar de essa segunda variável reduzir sua significância para 

0,1). A concentração de terra & regime híbrido não mostra significância, assim como a 

mesma variável no modelo (2)b. A população rural total é significativa nos três modelos 

do bloco b, mesmo que apenas a 0,1 (exceto o modelo (2)b, que passa para 0,05) e cerca 

de 1,5 vez mais risco de início de guerra civil a cada unidade adicional de população rural 

total acrescida. 
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Por fim, a produtividade da terra/hectare é significativa, e a cada unidade a mais, 

o risco de início de guerra civil é reduzido em quase 0,6 vez (o mesmo ocorrendo no 

modelo (2)b; porém, perde a significância no (3)b). 

 

O teste de Hosmer & Lemeshow (HL) mostra o ajuste de cada modelo. Sua 

interpretação diz que quanto maior o nível de significância do teste, maior é a 

probabilidade de acerto do valor da variável dependente através da utilização da 

regressão. Valores próximos a 1 indicam um bom ajuste do modelo. Esse teste é 

conhecido como goodness-of-fit e compara valores esperados ajustados aos valores reais 

por grupo de observações. Tais grupos são divididos em subgrupos de tamanho 

aproximadamente igual. E assim, se as diferenças são grandes, rejeita-se o modelo por 

prover um ajustamento insuficiente aos dados. Caso contrário, o modelo ajusta-se bem. 

Exceto o modelo (1)b, que resultou num baixo desempenho do teste de HL (p = 

0,173), todos os outros foram satisfatórios e se ajustam bem aos dados. Os melhores 

ajustes são os dos modelos (2)a e (2)b, com p = 0,958 e p = 0,957, respectivamente. 

Mesmo assim, o modelo (2)b apresenta mais variáveis significativas (4) do que o (2)a 

(somente 3), além de as significâncias serem melhores (1 a 0,1; 2 a 0,05; 1 a 0,01).  

 Os modelos do bloco b incluem mais de 2.000 observações das 3.706 existentes 

no banco de dados, além de 73 grupos (países) dos 147 do banco. Já no bloco a, os 

modelos abarcam mais de 1.500 observações das 3.706 existentes nos modelos (1)a e (2)a 

e mais de 2.000 no modelo (3)a, além de abrangerem entre 56 e 73 países. 

Percebe-se, portanto, que, como modelos, os do bloco b são mais robustos e 

englobam, em geral, mais dados do que os do bloco a. Isso ocorre também internamente 
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nos próprios modelos. Enquanto os do bloco a levam em consideração 5 a 29 observações 

de cada grupo (país), os modelos do bloco b consideram 11 a 29 por duas vezes e 18 a 29 

para o seu último modelo. Assim, como modelos analisados no macro, os do grupo b têm 

melhor desempenho que os do bloco a (exceto o modelo (1)b), apesar de não ser tão 

desigual.   

Porém, as variáveis utilizadas divergem em cada bloco e modelo. No bloco b as 

variáveis população rural total e produtividade da terra são significantes (exceto a 

produtividade no modelo (3)b), ao contrário do que ocorre com as variáveis equivalentes 

do bloco a.  

Para eleger o melhor dos modelos para os propósitos deste estudo, devem-se levar 

em consideração mais respostas dadas às hipóteses apresentadas e à qualidade delas. O 

modelo (1)a responde às hipóteses 2 e 4. O modelo (1)b responde às hipóteses 1 e 4, e o 

modelo 2(b) às hipóteses 1, 3 e 4. Os modelos (2)a e (3)a respondem à hipótese 4. O 

último modelo ((3)b) responde às hipóteses 1 e 4.  No modelo (1)b as duas variáveis são 

significativas a 0,1, enquanto no modelo (2)b uma tem significância a 0,1 e duas a 0,05, 

mostrando, portanto, um melhor desempenho. Além dessas significâncias, que respondem 

às hipóteses apresentadas, há a instabilidade política, que é significativa a 0,01. 

Além das respostas às hipóteses, considerando também o número de observações 

(e observações por países) e o número de países levados em conta, em conjunto com o 

teste de HL, não há dúvida de que o bloco b leva vantagem sobre o bloco a. O único 

comprometimento do bloco b é o ajuste pelo teste de HL do modelo (1)b. E, apesar de o 

modelo (3)b ser superior ao (2)b no número de observações e de observações por países e 



 135 

igual no número de países considerados no modelo, ele é inferior no teste de HL, além de 

responder a menos hipóteses que o (2)b. 

Mesmo que a resposta à hipótese 2, sobre concentração de terra, seja obtida no 

modelo (1)a, ela não mostra consistência nos outros modelos e sua significância é baixa. 

Portanto, o modelo escolhido para os propósitos desta tese que melhor se adapta às 

condições e aos dados existentes é o (2)b, que responde a três das quatro hipóteses 

formuladas, em conjunto com todos os outros argumentos considerados até o momento. 

 

Podem-se visualizar as análises de freqüência de todas as variáveis e de cada uma 

em separado (no anexo III). As variáveis (1) concentração de terra e (2) sem-terra & 

pequenos proprietários apresentaram elevado número de casos missing, em comparação 

com as outras. Mesmo assim, optou-se por incluí-las nas análises e tentar avançar no 

tema, ao invés de simplesmente ignorá-las e trabalhar com as restantes. 

 

 Foi utilizada a análise não-paramétrica de correlação Kendall (Tabela AVII.1), 

pois muitas das variáveis haviam sido transformadas de contínuas para 

ordinais/categorizadas. 

 A construção do modelo 3 (com a retirada de duas variáveis: concentração de 

terra e concentração de terra com regime híbrido) se baseou, além das justificativas 

teóricas, e como parte das técnicas, também na falta de significância da correlação 

bivariada com a variável dependente início de guerra civil (apenas para a variável sem 

interação). Pela mesma razão fizemos o modelo 2, pois todas as variáveis regionais 

(exceto Ásia) não apresentaram significância na correlação bivariada com o início de 
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guerra civil, além da variável América Latina com as variáveis densidade da população e 

produtividade da terra/hectare. No total, houveram nove não-significâncias nas 

correlações bivariadas, inclusive cinco nas variáveis regionais123. 

Além disso, não encontramos multicolinearidade, exceto a ocorrência de duas 

combinações já esperadas (correlações maiores que 0,5). A primeira na correlação entre 

concentração de terra e a região da América Latina, onde há alta concentração (0,503), e 

a segunda relacionando a África Subsaariana com produtividade da terra/hectare (-0,559), 

onde há baixa produtividade. Em ambos os casos foi realizada a interação das duas 

variáveis com alta correlação, não se observando modificação significativa nos 

resultados. 

 Finalmente, sendo a ocorrência de guerra civil um evento raro (em 3.706 

observações apenas 69 são classificadas como início de guerra civil), não foi feita pós-

estimativa, pois ela resultaria perto de 100% em não-início de guerra. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                 
123 Vide tabela AVII.1. 



 137 

 

 

        +                                          +                                          +                                         +                                        + 

 

 

 

            + 
              Demografia 
      Fatores agrários  Concentração de terra (e regime híbrido) 124 

     Produtividade 

          Quantidade de sem-terra e pequenos proprietários 

           

           

           

    

                                                 
124 O modelo escolhido como o mais abrangente na presente tese não encontrou resposta a essa variável que dá formato à hipótese 2. 
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Figura 4.1: Quadro completo dos determinantes do início de guerra civil 

 

Ausência de guerra civil 

 

Início de guerra civil  

Fonte: Autoria própria. 
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�If I am not for myself, who will be for me? And if I 
am for myself only, what am I? And if not now, 
when?� 
 

(Rabbi Hillel 30AEC � 9DEC) 
 
 
�Is there a nobler aspiration than the desire to be 
free? It is by his freedom that a man knows himself, 
by his sovereignty over his own life that a man 
measures himself. To violate that freedom, to flout 
that sovereignty, is to deny man the right to live his 
life, to take responsibility for himself with dignity�. 
 

(Elie Wiesel 1990) 
 

 

Esta investigação colaborou com os estudos quantitativos sobre guerras civis, 

introduzindo variáveis relacionadas aos fatores agrários na determinação da eclosão deste 

tipo de conflito armado. É compreensível a ausência dos fatores agrários devido aos 

poucos anos de existência dessa literatura. Porém, tudo indica que ela deveria começar 

por esses fatores, já que, de acordo com as descobertas da tese, eles deram origem a 

outros desdobramentos do mesmo assunto. Por exemplo, a renda, que é parte do 

indicador econômico, no caso rural, provém do que o camponês produz de sua terra, ou 

da terra de seu patrão. Provavelmente por isso, neste estudo, a renda não foi uma variável 

significativa. 

A figura anterior (4.1) dá uma idéia do que se quis mostrar neste trabalho e inclui 

como parte dos determinantes do início de guerra civil os fatores agrários, que cobrem a 

demografia rural, a concentração de terra, a produtividade da terra, e a participação de 

diferentes tipos de camponeses.   
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Os resultados estatísticos da formulação teórica podem ser melhor explicados pelo 

modelo (2)b, em negrito, da tabela 4.1, que indica a importância dos seguintes fatores de 

tipo agrário: tanto os sem�terra como os pequenos proprietários, em conjunto, constituem 

a  grande massa dos rebeldes;  uma grande população rural necessita de espaço para 

plantar e subsistir; e a produtividade da terra, sendo alta, reduz o risco de guerras civis. 

Neste modelo, a concentração da propriedade da terra não se revelou importante 

para o início de guerra civil, ao contrário do resultado obtido pelo modelo (1)a, que 

explicava também o início desse evento pelo grande número de sem-terra & pequenos 

proprietários, mas não esclarecia outras questões de interesse nesta investigação. 

Contudo, há lógica na literatura teórica que afirma a importância da concentração 

da propriedade da terra como condicionante  da guerra civil e, provavelmente, em várias 

regiões ela pode ter sido uma influência importante. É provavel que o resultado que 

obtivemos se explique pela falta de dados satisfatórios e pelo sigilo das informações 

referentes ao tamanho das propriedades rurais. Essa hipótese, tão polêmica e relevante, 

não pôde ser empiricamente comprovada por este trabalho. A continuidade deste estudo 

fica na dependência de que governos nacionais e OIGs coletem dados mais confiáveis e 

liberem o acesso a eles. 

 A mesma deficiência de dados se refere à reforma agrária, que não foi tomada em 

consideração neste estudo, apesar de inicialmente ter-se cogitado investigá-la. Contudo, 

ela deve fazer parte de esforços de pesquisa futuros para entender o fenômeno de guerra 

civil e da violência rural coletiva, em geral. Esse tipo de estudo, além de permitir a 

identificação das causas, poderá provavelmente indicar propostas de políticas públicas 

para redução da violência que é característica desse evento. Estudos preliminares sobre a 
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América Latina indicam que um sistema agrário mais igualitário e um processo de 

desenvolvimento mais includente fazem com que a sociedade rural seja menos violenta. 

Ou seja, quanto mais camponeses assentados, maiores as chances de redução da violência 

e da guerra civil (Kay 2003, pp. 246, 244).  

Também em função desses problemas, o período que este estudo compreendeu (1969-

1997) foi curto. Uma pesquisa deste porte deveria idealmente abranger um período mais 

extenso, possivelmente desde o final da Segunda Guerra Mundial até fins do século XX, 

como é prática comum da literatura. Porém, a falta de dados não permitiu abranger um 

período maior. Portanto, a última sugestão para futuras pesquisas neste tema seria 

prolongar o período, após a coleta de dados, que permitisse essa abordagem de longo 

prazo.  

Tratamos de verificar também, nos modelos (1)a e (1)b, a importância da variável 

região.  Ela não se mostrou relevante.  Apesar de vários autores terem considerado o 

�excepcionalismo� de certas regiões, não se encontrou  nada que as distinguissem do 

modelo geral de início de guerras civis. Por exemplo, o Oriente Médio foi observado à 

parte e nada se descobriu fora do que o modelo geral sobre tais guerras havia indicado 

para o mundo. Portanto, nada sustenta a idéia do �excepcionalismo do Oriente Médio� 

(Sørli, Gleditsch, Strand 2005, p. 142).  

A presente investigação optou por uma abordagem quantitativa. Estudos de caso e 

qualitativos são igualmente importantes. Por exemplo, no Brasil a violência agrária 

ocorre com freqüência e, apesar de não ter havido guerra civil no período estudado, os 

indícios sobre violência no campo requerem uma investigação quantitativa. Para tanto, é 
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necessário coletar mais dados, e essa é a grande luta dos pesquisadores que trabalham 

com essa metodologia ainda pouco utilizada na ciência política latino-americana.  

Sem sombra de dúvida, as descobertas desta tese indicam que fatores agrários são 

importantes para o entendimento da eclosão da guerra civil, quando as outras variáveis 

independentes estudadas pela literatura são constantes. 

 

Para o leitor mais apressado, e com conhecimentos em estatística, o resumo desta tese 

pode ser visualizado da seguinte maneira: 

(a) Quadro 2.1 (p. 33), para entender o que foi estudado sobre os determinantes de guerra 

civil quantitativamente; 

(b) Quadro 3.1 (p. 112), mostrando a nova contribuição de origem agrária a essa 

literatura; 

(c) Hipóteses formuladas: H1 (p. 85), H2a (p. 93), H2b (p. 93), H3 (p. 96) e H4 (p. 110); 

(d) Tabela 4.1 (p. 130), que exibe o teste por regressão logística das variáveis de 

interesse; 

(e) Figura 4.1 (p. 137, abrangendo todos os determinantes relevantes para o estudo de 

início de guerra civil pelo método quantitativo. 
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ANEXO I: Países estudados 

Todos os países que fazem parte desse estudo, com mais de 1 milhão de 

habitantes em 1970 ou em seu primeiro ano de independência (o que ocorrer mais tarde), 

englobando aqueles que existiram entre 1969 e 1997. 

Tabela AI.1 � Lista de países e número de anos estudado 

Países que entraram neste estudo 

Países Anos Proporção Países Anos Proporção 

1. Afeganistão  29 0,8 23. Camarões 29 0,8 

2. Albânia 29 0,8 24. Canadá 29 0,8 

3. Argélia 29 0,8 25. Rep. Central Africana 29 0,8 

4. Angola 23 0,6 26. Chad 29 0,8 

5. Argentina 29 0,8 27. Chile 29 0,8 

6. Armênia 7 0,2 28. China 29 0,8 

7. Austrália 29 0,8 29. Colômbia 29 0,8 

8. Áustria 29 0,8 30. Congo 29 0,8 

9. Azerbaijão 7 0,2 31. Costa Rica 29 0,8 

10.Bangladesh 26 0,7 32. Croácia 6 0,2 

11. Belarrusia 7 0,2 33. Cuba 29 0,8 

12. Bélgica 29 0,8 34. Checoslováquia 24 0,6 

13. Benin 29 0,8 35. República Checa 5 0,1 

14. Butão 27 0,7 36. Rep. Democ. do Congo 29 0,8 

15. Bolívia 29 0,8 37. República Dominicana 29 0,8 

16. Bósnia 6 0,2 38. Equador 29 0,8 

17. Brasil 29 0,8 39. Egito 29 0,8 

18. Bulgária 29 0,8 40. El Salvador 29 0,8 

19. Burkina Faso 29 0,8 41. Eritréia 5 0,1 

20. Burma 29 0,8 42. Estônia 7 0,2 

21. Burundi 29 0,8 43. Etiópia 29 0,8 

22. Cambodia 29 0,8 44. Finlândia 29 0,8 
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45. França 29 0,8 75. Lesoto 29 0,8 

46. Geórgia 7 0,2 76. Libéria 29 0,8 

47. Rep. Democ. Alemã 22 0,6 77. Líbia 29 0,8 

48. Rep. Federativa Alemã 29 0,8 78. Lituânia 7 0,2 

49. Gana 29 0,8 79. Macedônia 5 0,1 

50. Grécia 29 0,8 80. Madagascar 29 0,8 

51. Guatemala 29 0,8 81. Malawi 29 0,8 

52. Guiné 29 0,8 82. Malásia 29 0,8 

53. Haiti 29 0,8 83. Mali 29 0,8 

54. Honduras 29 0,8 84. Mauritânia 29 0,8 

55. Hungria 29 0,8 85. México 29 0,8 

56. Índia 29 0,8 86. Moldova 7 0,2 

57. Indonésia 29 0,8 87. Mongólia 29 0,8 

58. Irã 29 0,8 88. Marrocos 29 0,8 

59. Iraque 29 0,8 89. Moçambique 23 0,6 

60. Irlanda 29 0,8 90. Coréia do Norte 29 0,8 

61. Israel 29 0,8 91. Namíbia 8 0,2 

62. Itália 29 0,8 92. Nepal 29 0,8 

63. Costa do marfim 29 0,8 93. Holanda 29 0,8 

64. Jamaica 29 0,8 94. Nova Zelândia 29 0,8 

65. Japão 29 0,8 95. Nicarágua 29 0,8 

66. Jordânia 29 0,8 96. Niger 29 0,8 

67. Kazakistão 7 0,2 97. Nigéria 29 0,8 

68. Quênia 29 0,8 98. Noruega 29 0,8 

69. Coréia do Sul 29 0,8 99. Paquistão 29 0,8 

70. Kuwait 29 0,8 100. Panamá 29 0,8 

71. Quirgistão 7 0,2 101. Pápua Nova Guiné 23 0,6 

72. Laos 29 0,8 102. Paraguai 29 0,8 

73. Latvia 7 0,2 103. Peru 29 0,8 

74. Líbano 29 0,8 104. Filipinas 29 0,8 



 167 

105. Polônia 29 0,8 127. Tailândia 29 0,8 

106. Portugal 29 0,8 128. Togo 29 0,8 

107. Romênia 29 0,8 129. Trinidad e Tobago 29 0,8 

108. Rússia 29 0,8 130. Tunísia 29 0,8 

109. Ruanda 29 0,8 131. Turquia 29 0,8 

110. Arábia Saudita 29 0,8 132. Turquemenistão 7 0,2 

111. Senegal 29 0,8 133. Uganda 29 0,8 

112. Sierra Leone 29 0,8 134. Grã-Bretanha 29 0,8 

113. Singapura 29 0,8 135. Ucrânia 7 0,2 

114. Eslováquia 5 0,1 136. Uruguai 29 0,8 

115. Eslovênia 6 0,2 137. Estados Unidos 29 0,8 

116. Somália 29 0,8 138. Uzbequistão 7 0,2 

117. África do Sul 29 0,8 139. Venezuela 29 0,8 

118. Espanha 29 0,8 140. Vietnam 29 0,8 

119. Sri Lanka 29 0,8 141. Vietnam do Sul 7 0,2 

120. Sudão 29 0,8 142. Yemen 8 0,2 

121. Suécia 29 0,8 143. Rep. Árabe Yemen 22 0,6 

122. Suiça 29 0,8 144. Rep. Pop. do Yemen 22 0,6 

123. Síria 29 0,8 145. Iuguslávia 29 0,8 

124. Taiwai 29 0,8 146. Zâmbia 29 0,8 

125. Tajikistão 7 0,2 147. Zimbabwe 29 0,8 

126. Tanzânia 29 0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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ANEXO II � Países com início de guerra civil (1969 � 1997) 

Países com guerra civil, pela classificação de Fearon e Laitin, entre os anos 1969-

1997 (primeiro ano indicado). Acaso tal conflito tenha se iniciado antes de 1969, porém 

continuado após este ano, não entra no estudo. Somente o ano do início de guerra civil, 

que esteja entre 1969-1997, consta na lista abaixo. 

 

Tabela AII.1 � Lista de início e reincidência de guerra civil 

País Início de guerra 

civil 

Reincidência(s) 

de guerra civil 

1. Afeganistão 1978 1992 

2. Argélia 1992 

3. Angola 1975 1992 

4. Argentina 1973 

5. Azerbaijão 1992 

6. Bangladesh 1976 

7. Bósnia 1992 

8. Burundi 1972 1988 

1993 

9. Cambodia 1970 1978 

10. República Central Africana 1996 

11. Chad 1994 

12. China 1991 

13. Croácia 1992 

14. República Democrática do Congo 1977 1996 

15. El Salvador 1979 

16. Etiópia 1974 1997 

17. Geórgia 1992 

18. Haiti 1991 
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19. Índia 1982 1989 

20. Indonésia 1975 1991 

21. Irã 1978 1979 

22. Jordânia 1970 

23. Líbano 1975 

24. Libéria 1989 

25. Mali 1989 

26. Moldova 1992 

27. Marrocos 1975 

28. Moçambique 1976 

29. Nepal 1997 

30. Nicarágua 1978 1981 

31. Paquistão 1971 1973 

1993 

32. Papua Nova Guiné 1988 

33. Peru 1981 

34. Filipinas 1972 

35. Rússia 1994 

36. Ruanda 1990 

37. Senegal 1989 

38. Sierra Leone 1991 

39. Somália  1981 1991 

40. África do Sul 1983 

41. Sri Lanka 1971 1983 

1987 

42. Sudão 1983 

43. Tajikistão 1992 

44. Turquia 1977 1984 

45. Uganda 1981 1993 

46. Reino Unido 1969 

47. Iemen 1994 
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48. República Popular do Iemen 1986 

49. Iugoslávia 1991 

50. Zimbabwe 1972 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 



ANEXO III � Estatística descritiva: Freqüência das variáveis (SPSS versão 13.0) 
 

Variáveis, apresentadas na tabela 4.1, pela ordem: ONSET (início de guerra civil), GDPEN, INSTAB, INDEPENDENCE, 
LLESSFFARM, HCONCTERRA, CONCTERRA, RPOPDENS, TOTALRPOP, LANDPROD, NAFRICA, SUBAFRICA, 
ALATINA, ASIA. 
 
A primeira tabela inclui todas as variáveis utilizadas na parte da análise estatística dessa tese com o número da freqüência da unidade 
país-ano e o número de missing. As tabelas seguintes desse anexo apresentam cada variável em separado, número da freqüência da 
unidade país-ano, percentual, percentual válido e o percentual acumulativo.  
 
AIII.1 � Freqüência de todas as variáveis utilizadas. 

 
 
AIII.2 � Freqüência da variável dependente Início de Guerra Civil. 
Freqüência da variável dependente Início de Guerra Civil 
 Freqüência  Percentual 
Sem início de guerra civil 3637 98,1 
Início de guerra civil 69 1,9 
Total 3706 100 
 

Freqüência das variáveis utilizadas na tese 
Variáveis Início 

de 
guerra 
civil 

Renda 
per 
capita 

Instabi- 
lidade  
política 

Jovem  
indepen- 
dente 

Sem- 
terra e  
peque- 
nos 
pro- 
prietá- 
rios 

Concen- 
tração de  
terra e  
regime  
híbrido 

Concen- 
tração  
de terra 

Densi- 
dade 
da po-
pula- 
ção 
rural 

Popu- 
lação  
rural  
total 

Produ- 
tividade  
da terra 

Áfri-
ca 
Nor- 
te e 
Ori- 
ente 
Mé- 
dio 

Áfri- 
ca Sub- 
saariana 

Ame- 
rica 
Latina 

Ásia 

N válidos 3706 3583 3704 3677 2171 3518 2574 3529 3616 3355 3706 3706 3706 3706 
N missing 0 123 2 29 1535 188 1132 177 90 351 0 0 0 0 



 
 
Tabela AIII.3 � Freqüência da variável independente Renda per capita.  

Freqüência da variável renda per capita 
 Freqüência   Percentual Percentual 

válido 
Percentual 
acumulativo 

1 895 24,2 25 25 
2 895 24,2 25 50 
3 897 24,2 25 75 
4 896 24,2 25 100 
Total 3583 96,7 100 
Missing 123 3,3 
Total 3706 100 
 
 
 
Tabela AIII.4 � Freqüência da variável independente Instabilidade Política. 

Freqüência da variável Instabilidade Política 
 Freqüência  Percentual Percentual 

válido 
Percentual 

acumulativo 
Sem 
instabilidade 

3132 84,5 84,6 84,6 

Com 
instabilidade 

572 15,4 15,4 100 

Total 3704 99,9 100 
Missing 2 0,1 
Total 3706 100 
 
 
 
Tabela AIII.5 � Freqüência da variável independente Jovem Independente. 

Freqüência da variável Jovem Independente 
 Freqüência  Percentual Percentual 

válido 
Percentual 

acumulativo 
Até 1914 1559 42,1 42,4 42,4 
Entre guerras 256 6,9 7 49,4 
Após 1945 1862 50,2 50,6 100 
Total 3677 99,2 100 
Missing 29 0,8 
Total 3706 100 
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Tabela AIII.6 � Freqüência da variável independente Sem-terra & Pequenos 
Proprietários.  
 

Freqüência da variável Sem-terra e Pequenos Proprietários 
 Freqüência  Percentual Percentual 

válido 
Percentual 

acumulativo 
0 1971 53,2 90,8 90,8 
1 87 2,3 4 94,8 
2 29 0,8 1,3 96,1 
3 55 1,5 2,5 98,7 
4 29 0,8 1,3 100 
Total 2171 58,6 100 
Missing 1535 41,4 
Total 3706 100 
 
 
 
Tabela AIII.7 � Freqüência da variável independente Concentração de Terra & Regime 
Híbrido. 
 

Freqüência da variável Concentração de Terra e Regime Híbrido 
 Freqüência  Percentual Percentual 

válido 
Percentual 

acumulativo 
0 3237 87,3 92 92 
1 281 7,6 8 100 
Total 3518 94,9 100 
Missing 188 5,1 
Total 3706 100 
 
 
 
Tabela AIII.8 � Freqüência da variável independente Concentração de Terra. 
 

Freqüência da variável Concentração de Terra: 1-2 quartis (0); 3-4 quartis (1) 
 Freqüência  Percentual Percentual 

válido 
Percentual 

acumulativo 
0 1286 34,7 50 50 
1 1288 34,8 50 100 
Total 2574 69,5 100 
Missing 1132 30,5 
Total 3706 100 
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Tabela AIII.9 � Freqüência da variável independente Densidade da População Rural. 
Freqüência da variável Densidade da População Rural 

 Freqüência  Percentual Percentual 
válido 

Percentual 
acumulativo 

1 882 23,8 25 25 
2 882 23,8 25 50 
3 883 23,8 25 75 
4 882 23,8 25 100 
Total 3529 95,2 100 
Missing 177 4,8 
Total 3706 100 
 
 
 
Tabela AIII.10 � Freqüência da variável independente População Rural Total. 
 

Freqüência da variável População Rural Total 
 Freqüência  Percentual Percentual 

válido 
Percentual 

acumulativo 
1 904 24,4 25 25 
2 903 24,4 25 50 
3 904 24,4 25 75 
4 905 24,4 25 100 
Total 3616 97,6 100 
Missing 90 2,4 
Total 3706 100 
 
 
 
Tabela AIII.11 � Freqüência da variável independente Produtividade da Terra/hectare. 
 

Freqüência da variável Produtividade da Terra 
 Freqüência  Percentual Percentual 

válido 
Percentual 

acumulativo 
1 857 23,1 25,5 25,5 
2 834 22,5 24,9 50,4 
3 808 21,8 24,1 74,5 
4 856 23,1 25,5 100 
Total 3355 90,5 100 
Missing 351 9,5 
Total 3706 100 
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Tabela AIII.12 � Freqüência da variável independente África do Norte & Oriente Médio. 
Freqüência da variável África do Norte e Oriente Médio 

 Freqüência  Percentual 
0 3248 87,6 
1 458 12,4 
Total 3706 100 
 
 
 
 
Tabela AIII.13 � Freqüência da variável independente África Sub-Sahariana.  

Freqüência da variável África Subsaariana 
 Freqüência  Percentual 
0 2719 73,4 
1 987 26,6 
Total 3706 100 
 
 
 
 
Tabela AIII.14 � Freqüência da variável independente América Latina. 
 

Freqüência da variável América Latina 
 Freqüência  Percentual 
0 3068 82,8 
1 638 17,2 
Total 3706 100 
 
 
 
Tabela AIII.15 � Freqüência da variável independente Ásia.  

Freqüência da variável Ásia 
 Freqüência  Percentual 
0 3072 82,9 
1 634 17,1 
Total 3706 100 
 
 
Fonte: Todas as tabelas do anexo III são de autoria própria, extraídas do banco de dados 
           construído, por meio do programa SPSS (versão 13.0). 



ANEXO IV �  Informações sobre dados de construção do  

índice de concentração de terra  

CONCTERRA/HCONCTERRA 

 

Tabela AIV.1 � Terra e proprietários: construção do índice de concentração (1) 

Fonte: Autoria própria, baseado no documento da Food and Agriculture 

           Organization/UN, 2001 

 

Information about dataset concerning land area and holdings  
Source: FAO/UN censuses of 1970, 1980, 1990 

Num-
ber 

Country Census year(s) Information 
quality  

Observation 

1 Afeghanistan(*)  E (empty)  
2 Albania 95, 97  0-5 ha. 
3 Algeria(*) 97  0-500 ha. 
4 Angola(*)  E  
5 Argentina(*) 69, 88 C (complete)  
6 Armenia  E  
7 Australia 90  Holdings only 
8 Austria 69, 80, 90, 97   
9 Azerbaijan(*)  E  
10 Bangladesh(*) 77, 96  0-20 ha. 
11 Belarus  E  
12 Belgium 70, 79, 90  0-200 ha. 
13 Benin  E  
14 Bhutan  E  
15 Bolivia 69, 70 C  
16 Bosnia(*)  E  
17 Brazil 70, 75, 80, 85, 96 C  
18 Bulgaria  E  
19 Burkina faso 93  0-20 ha. 
20 Burma 69, 93  0-50 ha. 
21 Burundi(*)  E  
22 Cambodia(*)  E  
23 Cameroon 72, 73  0-20 ha. 
24 Canada 91  Holdings only 
25 Central African 

Republic(*) 
73, 74  0-20 ha. 

26 Chad(*) 72, 73  0-20 ha. 
27 Chile 69, 97  0-more 1000 
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ha. 
28 China(*) 97  Holdings only 
29 Colombia 70, 71, 88 C  
30 Congo 72, 73  0-10 ha. 
31 Costa Rica 73 C  
32 Croatia(*)  E  
33 Cuba 69  Holdings only 
34 Czecoslovakia  E  
35 Czech Republic 97 C  
36 Democratic 

republic Congo 
(Zaire)(*) 

70, 90 C  

37 Denmark 70, 79, 89, 97  0-500 ha. 
38 Dominican 

Republic 
71  0-more 1000 

ha. 
39  69, 97  0-more 1000 

ha. 
40 Egypt 90  0-50 ha. 
41 El Salvador(*) 71 C  
42 Eritrea  E  
43 Estonia 97  0-200 ha. 
44 Ethiopia(*) 77, 89, 90, 91, 92  0-20 ha. 
45 Finland 70, 80, 90  0-200 ha. 
46 France 71, 80, 88  0-200 ha. 
47 Georgia(*)  E  
48 Germany, East  E  
49 Germany, West 71, 79, 95, 97  0-200 ha. 
50 Ghana 71,79,95,97           0-200 ha. 
51 Greece 71, 95, 97  0-200 ha. 
52 Guatemala 70  0-1000 ha. 
53 Guinea 89, 95  0-20 ha. 
54 Haiti(*) 71  0-50 ha. 
55 Honduras 69, 93  0-1000 ha. 
56 Hungary 97  Holdings only 
57 India(*) 71, 77, 86, 91  0-100 ha. 
58 Indonesia(*) 73, 93  0-20 ha. 
59 Iran(*) 88, 93  0-500 ha. 
60 Iraq 71  0-1000 ha. 
61 Ireland 70, 79, 91  Holdings only 
62 Israel 71, 81 C  
63 Italy 70, 82, 90, 97  0-200 ha. 
64 Ivory Coast 73, 75  0-100 ha. 
65 Jamaica 69  0-500 ha. 
66 Japan 70, 95  0-100 ha. 
67 Jordan(*) 75, 97 C  
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68 Kazhakistan  E  
69 Kenia 69, 76 C  
70 South Korea 70, 80, 90  0-5 ha. 
71 Kuwait 83  0-200 ha. 
72 Kyrgyzstan  E  
73 Laos 97  0-5 ha. 
74 Latvia 97  0-1000 ha. 
75 Lebanon(*) 69, 82  0-500 ha. 
76 Lesotho 70  0-10 ha. 
77 Liberia(*) 71  0-500 ha. 
78 Libya 69  0-500 ha. 
79 Lithuania  E  
80 Macedonia  E  
81 Madagascar  E  
82 Malawi 69  0-2 ha. 
83 Malaysia 69  0-100 ha. 
84 Mali(*) 69  0-50 ha. 
85 Mauritania  E  
86 Mexico 70  0-more 1000ha 
87 Moldova(*)  E  
88 Mongolia  E  
89 Marrocco(*) 69, 96  0-200 ha. 
90 Mozambique(*) 75 C  
91 North Korea  E  
92 Namibia 78, 79, 80  0-100 ha. 
93 Nepal(*) 69, 72, 82, 92  0-200 ha. 
94 Netherlands 70, 79, 89, 97  0-200 ha. 
95 New Zealand 97  Holdings only 
96 Nicaragua(*) 69, 70  0-1000 ha. 
97 Niger 97  0-50 ha. 
98 Nigeria  E  
99 Norway 69, 79, 89  0-200 ha. 
100 Pakistan(*) 71, 72, 73, 80, 90  0-100 ha. 
101 Panama 71, 81, 90 C  
102 Papua New 

Guinea(*) 
 E  

103 Paraguay 69, 81, 91 C  
104 Peru(*) 72, 94 C  
105 Philippines(*) 71, 81, 91  0-50 ha. 
106 Poland 97 C  
107 Portugal 69, 79, 89, 97 C  
108 Romania  E  
109 Russia(*)  E  
110 Rwanda(*)  E  
111 Saudi Arabia 70  0-200 ha. 
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112 Senegal(*) 69, 97  0-50 ha. 
113 Sierra Leone(*) 70, 71  0-50 ha. 
114 Singapore 76  0-10 ha. 
115 Slovakia   Holdings only 
116 Slovenia   Holdings only 
117 Somalia(*)  E  
118 South Africa(*) 69  0-more 1000ha 
119 Spain 72, 82, 89 C  
120 Sri Lanka(*) 69  0-500 a. 
121 Sudan(*) 69  0-100 ha. 
122 Sweden  E  
123 Swizerland 69, 79, 90  0-500 ha. 
124 Syria  E  
125 Taiwan 69  0-10 ha. 
126 Tajikistan(*)  E  
127 Tanzania  E  
128 Thailand 69, 78, 93  0-100 ha. 
129 Togo 70, 96  Holdings only 
130 Trinidad & Tobago 69  0-500 ha. 
131 Tunisia 74  0-1000 ha. 
132 Turkey(*) 69, 80, 91  0-1000 ha. 
133 Turkmenistan  E  
134 Uganda(*) 91  0-20 ha. 
135 UK(*) 70, 79, 93 C  
136 Ukraine  E  
137 Uruguay 70, 0, 97  0-more 1000 

ha. 
138 USA 69, 79, 87  C  
139 Uzbekistan  E  
140 Venezuela 69, 71, 96, 97 C  
141 Vietnam 57  Holdings only 
141 South Vietnam 69  0-200 ha. 
142 Yemen(*)  E  
143 Yemen Arab 

Republic 
 E  

144 Yemen People�s 
Republic(*) 

 E  

145 Yugoslavia(*)  E  
146 Zambia 70  0-more 1000 

ha. 
147 Zimbabwe(*)  E  

 

43 E countries (18 CW present) 
11 Holdings only countries (1 CW present) 
21 Complete data 
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Tabela AIV.2 � Terra e proprietários: construção do índice de concentração (2) 

Fonte: Autoria própria, baseado no livro de Lott, Charlotte E., 1979 

Country year observation 
Albania 1998 Included (in the year 1997) 
Bangladesh 1977 Sample survey. 

Different measure (Acres instead of ha.) Classif. by ha. 
under 1.2(<1), 1.21-under 2(1-2), 2.01-under 4.8(2-5), 
4.8 ha. and more(5-10). Households instead of 
holdings. 

Bolivia 1950 
 
1970 

Included (in the year of 1979), number of farms instead 
of numer of holdings; 
Private farms only. 

Burma 1953/4 Included (in the year 1969) 
Different measure (Acres instead of ha.) Classif. by ha. 
under 1 (<1), 1-under 2(1-2), 2-under 6(2-5), 6-under 
12 (5-10), 12-under 20 (10-20), 20 ha. and more(20-
50). Number of farmers instead of holdings. 

Chile 1965 Included (in the year of 1969), number of farms instead 
of number of holdings 

Cuba 1952 Included (in the year 1969), holdings only. 
Denmark 2002 Included (in the year 1997) 
Dominican 
Republic 

1971 Different measure (Tareas instead of ha.) Classif. by 
ha. under 0.5 (<1), 0.5- 4.9(2-5), 5-9.9 (5-10), 10-50.2 
(20-50), 50.3-100.5 (50-100), 100.6-201.1 (100-200), 
201.2-503 (200-500), 503.1-1006.1 (500-1000), 1006.3 
ha. or more (>1000). 

Ecuador 1999-2000 
1968 

Included (in the year 1997); 
Included (in the year of 1969) 

Egypt 1990 Different measure (feddans instead of ha.) Classif. by 
ha. under 0.8(<1), 0.8-under 2.1(1-2), 2.1-under 4.2(2-
5), 4.2-under 12.6(5-10), 12.6-under 21(10-20), 21 ha. 
and more(>20). 

Estonia 2001 Included (in the year 1997) 
Ethiopia 2001-2002 To include 
Ghana 1970 Different measure (Acres instead of ha.) Classif. by ha. 

under 0.8(<1), 0.8-under 2.3(1-2), 2.4-under 6(2-5), 
6.1-under 12(5-10), 12.1-under 21.1(10-20), 20.2 ha. 
and more(>20). Holdings only. 

Guatemala 1964 Included (in the year of 1969); 
Different measure. Classif. by ha. under 0.7 (<1), 0.7- 
1.3(1-2), 1.4-6.9(2-5), 7-22.3 (10-20), 23.4-44.71 (20-
50), 44.72-447.1 (200-500), 447.2-894.3 (500-1000), 
894.4 ha. or more (>1000) 

Guinea 1989 Included 
Honduras 1966 Included (in the year 1969); 
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Different measure. Classif. by ha. under 0.7(<1), 0.7-
3.4(1-2), 3.5-6.9(2-5), 7-13.9 (5-10), 14-34.9 (10-20), 
35-69.9 (20-50), 70-139.9 (50-100), 140-349.9 (100-
200), 350-699.9 (200-500), 700 ha. and more (>1000). 

   
Hungary 2000 Included (in the year 1997 � holdings only) 
Iran 1960 Included (in the year 1969) 
Italy 2000 Included (in the year 1997) 
Jamaica 1968/9 Different measure (Acres instead of ha.) Classif. by ha. 

under 0.4(<1), 0.4-1.9(1-2), 2-3.9(2-5), 4-9.9(5-10), 10-
19.9 (10-20), 20-39.9 (20-50), 40-80.9 (50-100), 81-
201.9 (100-200), 202 ha. and more (>200). 

Laos 1998-1999 Included (in the year 1997) 
Latvia 2001 Included (in the year 1997) 
Lebanon 1998 Included (in the year 1997) 
Lesotho 1999-2000 To include (holdings only) 
Libya 1960 Included (in the year 1969) 
Malaysia 1960 Included (in the year of 1969); 

Different measure (Acres instead of ha.) Classif. by ha. 
under 1.1(<1), 1.2-under 2(1-2), 2-under 6(2-5), 6-10 
(5-10), 10.1-under20.1 (10-20), 20.2-40.4 (20-50), 40.5 
ha. and more (50-100). Size of crop area. 

Mozambique 1999-2000 
1970 

To include (holdings only); 
Included (in the year 1975) 

Namibia 1996-1997 Included 
Nepal 1962 Included (in the year of 1969); 

Different measure - Classif. by ha. under 0.51(<1), 
0.51-under 2.03(1-2), 2.03-under 5.09(2-5), 5.09-under 
10.17 (5-10), 10.17-under20.35 (10-20), 20.35-50.87 
(20-50), 50.87 ha. and more (50-100).  

Nicaragua 1963 Included (in the year of 1969) 
Different measure (Manzanas instead of ha.) Classif. 
by ha. under 0.7(<1), 0.7-3.4(1-2), 3.5-6.9(2-5), 7-
13.9(5-10), 14-34.8 (10-20), 34.9-69.8 (20-50), 69.9-
139.7 (50-100), 139.8-349.3 (100-200), 349.4-698.6 
(200-500), 698.7 ha. and more (>500). 

Niger Early 60�s Included (in the year 1969) 
Paraguay 1956 Included (in the year 1969) 
Poland 2002 Included (in the year 1997) 
Portugal 1999 Included (in the year 1997) 
Romenia 2002 Included (in the year 1997 total holdings and area only) 
Sierra Leone 1970/71 Different measure (Acres instead of ha.) Classif. by ha. 

under 1.1(<1), 1.2-under 1.9(1-2), 2-under 6(2-5), 6.1-
under 20.1(10-20), 20.2 ha. and more(>20). 

South Africa 1959/60 Included (in the year 1969); 
Different measure (Morgen instead of ha.) Classif. by 



 182 

 
Essa fonte (livro) era originalmente da Steenbock Memorial Library (LTC) e sua 
compilação da University of Connecticut Library. Muitos países foram classificados 
apenas com os índices menores e maiores de propriedade de terra e área, sem posições 
intermediárias.  

 
 
 
 
 

ha. under 4.3(2-5), 4.3-under 8.5(5-10), 8.5-under 
17(10-20), 17-42.7 ha. and more(20-50), 42.7-85.6 (50-
100), 85.6-171.2 (100-200), 171.2-428.2 (200-500), 
428.2-856.6 (500-1000), 856.6 ha. And more (>1000). 

Sri Lanka 1962 Included (in the year 1969); 
Different measure (Acres instead of ha.) Classif. by ha. 
under 0.9(<1), 1-1.9(1-2), 2-3.9(2-5), 4-10(5-10), 10.1-
20.1 (10-20), 20.2-40.4 (20-50), 40.5-101.1 (50-100), 
101.2-202.3 (100-200), 202.4 ha. and more (>200). 

Sudan 1964/5 Included (in the year 1969 �Blue Nile, Northern and 
Khartoum Provinces); 
Different measure (Feddans instead of ha.) Classif. by 
ha. under 1.1 (<1), 1.1-2 (1-2), 2.1-4.2 (2-5), 4.2-under 
10.5(5-10), 10.5-under 21(10-20), 21-42 (20-50), 42 
ha. or more (50-100) 

Taiwan 1961 Included (in the year of 1969); 
Size of cultivated area. 

Thailand 1963 Included (in the year of 1969); 
Different measure (Rai instead of ha.) Classif. by ha. 
under 0.96 (<1), 0.96-2.3 (1-2), 2.4-4.7 (2-5), 4.8- 
9.5(5-10), 9.6-under 22.3(10-20), 22.4 ha. or more (20-
50) 

Togo 1996 Included (area only) 
Trinidad and 
Tobago 

1963 Included (in the year of 1969); 
Different measure (Acres instead of ha.) Classif. by ha. 
0.4-1.9 (<1), 2-3.9 (2-5), 4-9.9 (5-10), 10- 19.9(10-20), 
20-39.9(20-50), 40-79.9(50-100), 80-199.9(100-200), 
200-399.9 (200-500), 400 ha. or more (500-1000) 

Tunisia 1974 Five Northern Governorrats only. 
Turkey 1963 Included (in the year of 1969). 
Venezuela 1961 Included (in the year of 1969). 
Vietnam, South 1960/1 Included (in the year of 1969). 
Zambia 1970/1 Commercial and traditional sectors; 

Difference measure (Acres instead of ha.) Classif. by 
ha. Under 1 (<1), 1-1.7 (1-2), 1.8-5.7 (2-5), 5.8-7.7 (5-
10), 7.8-19.7 (10-20) 
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ANEXO V � Informações sobre o Banco Polity IV  

 

Elementos que compõe o indicador do índice de autocracia e democracia 

(Marshall e Jaggers 2003, pp.12-15) 

 

O Polity IV inclui as medidas anuais construídas para a democracia (DEMOC) e 

autocracia (AUTOC) institucionalizadas, pois muitas formas de governo exibem 

qualidades mistas de ambos os padrões de autoridade distintos.  As medidas são índices 

compostos derivados de valores codificados de autoridade, originalmente projetados por 

Gurr, como consta abaixo. Um terceiro indicador, POLITY, é derivado simplesmente 

pela subtração do valor de AUTOC do valor de DEMOC; esse procedimento concede a 

pontuação de um regime que varia de +10 (democracia completa) a -10 (autocracia 

completa). 

 

DEMOC 

Democracia Institucionalizada: a democracia é concebida por meio de 3 elementos 

essenciais e interdependentes. O primeiro é a presença de instituições e procedimentos 

pelos quais os cidadãos podem expressar preferências efetivas sobre políticas alternativas 

e líderes. O segundo é a presença de restrições institucionalizadas no exercício de poder 

pelo executivo. Finalmente, o terceiro é a garantia das liberdades civis para todos os 

cidadãos em suas vidas cotidianas e nos atos de participação política. Outros aspectos da 

democracia plural como o domínio da lei, sistemas de checagens e balanços, liberdade de 
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imprensa, e etc. são meios ou manifestações específicas desses princípios gerais. Nós não 

incluímos dados codificados para as liberdades civis. 

O indicador de democracia é um aditivo de escala de 11 pontos (0-10). O indicador 

operacional de democracia é derivado de codificações da competitividade de participação 

política (variável 2.6), da abertura e competitividade do recrutamento no executivo 

(variáveis 2.3 e 2.2), e restrições do chefe executivo (variável 2.4) usando os seguintes 

pesos: 

Peso de escala de codificação de autoridade 

Competitividade do recrutamento no executivo (XRCOMP): 

(3) Eleição +2 

(2) Transitório +1 

 

Abertura do recrutamento no executivo (XROPEN): 

Somente se XRCOMP é Eleição (3) ou Transitório (2) 

(3) Dual/eleição +1 

(4) Eleição +1 

 

Restrições no chefe executivo (XCONST): 

(7) Paridade executiva ou subordinação +4 

(6) categoria intermediária +3 

(5) limitações substântivas +2 

(4) categoria intermediária +1 
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Competitividade de participação política (PARCOMP): 

(5) Competitivo +3 

(4) Transitório +2 

(3) Faccional +1 

 

Esse indicador de �democracia institucional� segue uma lógica similar da que sustenta as 

análises do Polity I. Não há uma �condição necessária� para caracterizar o sistema 

político como democrático, particularmente quando a democracia é tratada como uma 

variável. Por exemplo, a escala discrimina entre sistemas parlamentares e presidenciais 

ocidentais baseados na extensão das restrições do chefe no executivo. Charles de Gaulle 

como presidente da 5ª República Francesa com poucas limitações políticas. Portanto, o 

início do período dessa República possui níveis de democracia menores do que os dos 

Estados Unidos ou da República Federal da Alemanha, onde as limitações do executivo 

aproximava-se da paridade. Similarmente, o início da �co-habitação� na França durante a 

segunda fase da primeira presidência de Mitterrand é marcado por uma mudança na 

paridade na escala das restrições do executivo e a um aumento concomitante no nível de 

democracia francês. Se o indicador composto de democracia institucionalizada é 

desapropriado para alguns propósitos conceituais, ele pode ser redefinido facilmente pela 

alteração das categorias constituintes e peso, ou especificando algumas pré-condições 

mínimas. Uma democracia madura e internamente coerente, por exemplo, deve ser 

definida operacionalmente como uma na qual (a) a participação política é 

completamente competitiva, (b) o recrutamento executivo é eletivo, e (c) as 

restrições do chefe executivo são substantivas. 
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AUTOC 

Autocracia institucionalizada: �Regime autoritário� no discurso político ocidental é um 

termo pejorativo para muitos tipos diversos de sistemas políticos cujas características em 

comum é a falta de competição política regularizada e preocupação com liberdades 

políticas. Nós utilizamos o termo mais neutro Autocracia e o definimos operacionalmente 

em termos da presença de um grupo distinto de características. Em sua forma madura, 

autocracias simplesmente restringem ou suprimem a participação política competitiva. Os 

chefes do executivo são selecionados num processo de seleção regularizado pela elite 

política e, estando no cargo, eles exercem o poder com poucas limitações institucionais. 

A maior parte das autocracias modernas também exerce alto nível de controle 

(directiveness) das atividades econômicas e sociais, porém, consideramos isso como 

função da ideologia política e escolha, e não uma característica definitiva da autocracia. 

As democracias sociais também exercem relativamente altos níveis de controle 

(directiveness). Preferimos deixar em aberto para investigação empírica a questão de 

como a autocracia, a democracia e o desempenho tem variado através do tempo. 

Uma escala de 11 pontos da autocracia é construída aditivamente. Nosso indicador 

operacional de autocracia deriva-se da codificação da competitividade de participação 

política (variável 2.6), da regulação de participação (variável 2.5), da abertura e 

competitividade do recrutamento do executivo (variáveis 2.2 e 2.3), e de restrições no 

chefe do executivo (variável 2.4) usando os seguintes pesos: 
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Peso de escala de codificação de autoridade 

Competitividade do recrutamento do executivo (XRCOMP): 

(1) Seleção +2 

 

Abertura do recrutamento do executivo (XROPEN): 

Somente se XRCOMP é codificado Seleção (1) 

(1) Fechado +1 

(2) Dual/designação +1 

 

Restrições ao chefe do executivo (XCONST): 

(1) Autoridade ilimitada +3 

(2) Categoria intermediária +2 

(3) Limitação restrita a moderada  +1 

 

Regulação de participação (PARREG): 

(4) Restrita +2 

(3) Sectária +1 

 

Competitividade de participação (PARCOMP): 

(1) Reprimida +2 

(2) Suprimida +1 
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A lógica da escala da �autocracia institucionalizada� é similar à escala da democracia 

institucionalizada, acima, e está sujeito aos mesmos tipos de redefinição operacional que 

satisfaça propósitos teóricos diferentes. Observem que as duas escalas não dividem 

nenhuma categoria em comum. Apesar disso, muitas formas de governo têm traços de 

autoridade mista e, portanto, podem ter pontuação média em ambas as escalas, tanto de 

democracia como de autocracia. É esse tipo de regime que pode ser caracterizado como 

�anocráticos� e �incoerentes� nos estudos do Polity I. Como um grupo, ele provou ser ter 

menor durabilidade do que democracias ou autocracias coerentes (veja Gurr 1974, 

Harmel 1980, Lichbach 1984). 

 

POLITY 

Pontuação de formas de governo combinada: a pontuação POLITY é computada 

subtraindo o AUTOC do DEMOC; a escala resultante unificada varia entre + 10 

(fortemente democrático) à -10 (fortemente autocrático). 
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ANEXO VI �  Síntese da estatística descritiva das tabelas apresentadas  
no capítulo III 
 
Tabela AVI.1 � Variáveis agrárias e início de guerra civil  
(IGC � início de guerra civil; SIGC � sem início de guerra civil). 

Separação por quartil 
1 2 3 4 

Sub-total tttttNumera-
ção  de 
tabela do 
cap.III  

Variáveis 
agrárias 

IGC SIGC IGC SIGC IGC SIGC IGC SIGC IGC 
 

SIGC 

Total 

3.1 Ocupação na 
agricultura 

7 867 10 867 19 849 28 856 64 3439 3503 

3.3 Pequenos 
proprietários 

14 897 18 903 25 881 11 882 68 3563 3631 

3.8 População 
rural 

5 899 13 890 23 881 26 879 67 3549 3616 

3.9 Crescimento 
da população 
rural 

8 885 10 885 20 873 29 868 67 3511 3578 

3.10 Densidade da 
população 
rural 

6 876 18 864 19 864 23 859 66 3463 3529 

3.11 Produtividad
e da 
terra/hectare 

19 838 21 813 15 793 5 851 60 3295 3355 

Separação por 2 grupos: (0) ausência; (1) presença 
0 1 

Sub-total Total  Variáveis 
agrárias 

IGC SIGC IGC SIGC IGC SIGC  
3.2 ¼ Sem-terra 23 1993 8 192 31 2185 2216 
3.4 Concentração 

de terra125 
21 1265 22 1266 43 2531 2574 

3.5 Conc. terra e 
regime 
democrático 

62 2797 6 581 68 3378 3446 

3.6 Conc. terra e 
regime 
autocrático 

52 2573 7 405 59 2978 3037 

3.7 Conc. terra e 
regime 
híbrido 

45 3192 9 272 54 3464 3518 

 
Fonte: Autoria própria (verificar nas tabelas do capítulo III em quais bancos de 

dados as informações dessa tabela foram baseadas e extraídas). 
                                                 
125 Os dados de concentração de terra (incluindo os de concentração de terra em interação com regimes 
políticos variados) constam na classificação como (0) ausência os quartis 1 e 2, e como (1) presença os 
quartis 3 e 4. 



 

Correlations

1,000 ,046** ,059** ,071** ,040* ,003 ,044** ,061** -,043** ,009 ,030 -,031 ,038*

. ,005 ,000 ,001 ,018 ,882 ,004 ,000 ,006 ,587 ,069 ,058 ,020

3706 3704 3677 2171 3518 2574 3529 3616 3355 3706 3706 3706 3706

,046** 1,000 ,008 ,138** ,198** ,015 ,045** ,098** -,105** -,040* ,079** ,062** ,044**

,005 . ,622 ,000 ,000 ,433 ,004 ,000 ,000 ,014 ,000 ,000 ,008

3704 3704 3675 2169 3517 2574 3527 3614 3353 3704 3704 3704 3704

,059** ,008 1,000 ,059** -,151** -,332** ,257** ,068** -,465** ,200** ,458** -,438** ,176**

,000 ,622 . ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

3677 3675 3677 2142 3489 2545 3529 3616 3326 3677 3677 3677 3677

,071** ,138** ,059** 1,000 ,187** -,095** ,267** ,135** -,105** -,101** -,144** ,144** ,386**

,001 ,000 ,004 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

2171 2169 2142 2171 2100 1649 2089 2142 2142 2171 2171 2171 2171

,040* ,198** -,151** ,187** 1,000 ,350** ,019 ,044** -,071** ,067** -,057** ,234** -,047**

,018 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,221 ,005 ,000 ,000 ,001 ,000 ,005

3518 3517 3489 2100 3518 2574 3355 3432 3224 3518 3518 3518 3518

,003 ,015 -,332** -,095** ,350** 1,000 -,233** -,082** -,047* ,160** -,274** ,503** -,314**

,882 ,433 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000

2574 2574 2545 1649 2574 2574 2509 2534 2462 2574 2574 2574 2574

,044** ,045** ,257** ,267** ,019 -,233** 1,000 ,133** -,113** -,074** ,165** -,027 ,303**

,004 ,004 ,000 ,000 ,221 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,080 ,000

3529 3527 3529 2089 3355 2509 3529 3526 3203 3529 3529 3529 3529

,061** ,098** ,068** ,135** ,044** -,082** ,133** 1,000 ,077** -,039** ,062** -,179** ,252**

,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 . ,000 ,010 ,000 ,000 ,000

3616 3614 3616 2142 3432 2534 3526 3616 3278 3616 3616 3616 3616

-,043** -,105** -,465** -,105** -,071** -,047* -,113** ,077** 1,000 -,206** -,559** ,003 ,201**

,006 ,000 ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,860 ,000

3355 3353 3326 2142 3224 2462 3203 3278 3355 3355 3355 3355 3355

,009 -,040* ,200** -,101** ,067** ,160** -,074** -,039** -,206** 1,000 -,226** -,171** -,171**

,587 ,014 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,010 ,000 . ,000 ,000 ,000

3706 3704 3677 2171 3518 2574 3529 3616 3355 3706 3706 3706 3706

,030 ,079** ,458** -,144** -,057** -,274** ,165** ,062** -,559** -,226** 1,000 -,275** -,274**

,069 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000

3706 3704 3677 2171 3518 2574 3529 3616 3355 3706 3706 3706 3706

-,031 ,062** -,438** ,144** ,234** ,503** -,027 -,179** ,003 -,171** -,275** 1,000 -,207**

,058 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,080 ,000 ,860 ,000 ,000 . ,000

3706 3704 3677 2171 3518 2574 3529 3616 3355 3706 3706 3706 3706

,038* ,044** ,176** ,386** -,047** -,314** ,303** ,252** ,201** -,171** -,274** -,207** 1,000

,020 ,008 ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 .

3706 3704 3677 2171 3518 2574 3529 3616 3355 3706 3706 3706 3706

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

início de guerra civil
(0=não; 1=sim)

instabilidade política
(0=não; 1=sim)

independência: (1) até
1914; (2) Período
entre-guerras; (3) após II
Guerra Mundial

Llessffarm - Sem-terra
em conjunto com
pequenos proprietários

concterra*interpol

Concentração de terra:
1-2 quartis (0); 3-4
quartis (1)

densidade da população
rural (quartis)

totalrpop

landprod

África do Norte e Oriente
Médio

África Sub-Sahariana

América Latina

Ásia

Kendall's tau_b

início de
guerra civil

(0=não;
1=sim)

instabilidade
política
(0=não;
1=sim)

independênc
ia: (1) até
1914; (2)
Período

entre-guerra
s; (3) após II

Guerra
Mundial

Llessffarm -
Sem-terra em
conjunto com

pequenos
proprietários

concterra
*interpol

Concentração
de terra: 1-2
quartis (0);

3-4 quartis (1)

densidade da
população

rural (quartis) totalrpop landprod

África do
Norte e

Oriente Médio

África
Sub-

Sahariana
América
Latina Ásia

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

Tabela AVII.1 � Análise de correlação bivariada Kendall. 
Fonte: Autoria própria (SPSS versão 13.0) 

ANEXO VII � Análise de correlação 
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