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A presente pesquisa pretende percorrer parte da trajetória de Octávio Brandão como 

militante e intelectual, com importância na abordagem histórica a partir de sua obra 

Agrarismo e Industrialismo, publicada em 1926. 

Otávio Brandão foi militante e teórico do Partido Comunista e influenciou uma 

geração de militantes de esquerda tornando-se pioneiro e responsável pela difusão dos 

conceitos marxistas no Brasil, sendo Agrarismo e Industrialismo, ainda que com poucas 

referências junto aos clássicos do marxismo, exceto pela obra de Lenin, ainda assim foi uma 

referência central por muitos anos não apenas para a política partidária dos comunistas 

brasileiros, como também para os estudos historiográficos dos marxistas brasileiros. 

Octávio Bandão combateu o latifúndio e lutou pela reforma agrária no país. Por onde 

passava defendia a tese da luta pela terra para quem nela trabalha. Estudou e analisou a 

disputa interimperialista no Brasil, travada entre Inglaterra e Estados Unidos, em que concluiu 

haver um vínculo crescente entre os interesses da emergente burguesia industrial brasileira e o 

imperialismo norte-americano, enquanto a economia agrário-exportadora mantinha-se sob aos 

interesses dos bancos ingleses. Porém, as camadas médias urbanas, de onde se origina o 

tenentismo, seriam portadoras de uma visão nacionalista, entrando, de fato, em contradição 

com os propósitos imperialistas no Brasil.  

Ao considerar a natureza da sociedade brasileira como semifeudal ou semicolonial, 

Brandão propunha a aliança política do proletariado “com a pequena burguesia revoltosa e a 

grande burguesia liberal, contra o Partido Republicano e os fazendeiros do café”. Ele aborda 

aspectos como a geografia, o homem, e a terra, discute aspectos centrais da economia – 

agrarismo, industrialismo, relacionando-os com o “Estado burguês agrário”, na tentativa de 

extrair indicações para a elaboração de uma política transformadora e a definição das alianças 

a serem feitas pelo proletariado brasileiro. 


