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RESUMO 

 

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa de vários anos sobre as características 
espaciais da modernização no Município de Villavieja, região do Alto Magdalena, norte do 
Departamento do Huila, na Colômbia. Neste município, caracterizado pelo predomínio de 
grandes áreas de paisagem semiárida, tradicionalmente identificadas como o Deserto de “La 
Tatacoa”, a modernização foi identificada como um processo pelo qual a sociabilidade tende 
para a abstração, representada na monetarização como condição para a reprodução da vida de 
seus moradores. 

Identificamos um percurso da modernização associado à acumulação originária global 
que, para a área, surge na época colonial, a partir do século XVII, depois da aniquilação da 
população indígena originária, por parte dos conquistadores espanhóis; da redução dos 
sobreviventes em resguardos e da concentração da terra em mãos dos capitães desta 
empreitada. Conforma-se, assim, uma elite de fazendeiros criadores de gado para abastecer os 
assentamentos urbanos como Santa Fé e Popayán e uma massa de trabalhadores sem terra, 
que se tornarão agregados das grandes fazendas. 

Conforme as determinações do capital modificam o espaço a escala global, a região vai 
passando por diversos surtos econômicos, como a produção de fumo e anil, chegando, a partir 
da metade do século XX, à produção de bens agrícolas para o mercado interno, dentre os 
quais se destacam o arroz e o algodão. A produção se fez nas áreas de várzea de rios e 
córregos e ocupou os antigos agregados das fazendas, que, depois de uma intensa luta do 
movimento camponês foram se tornando pequenos proprietários em extensões de terras 
compradas pelo governo para fins de “Reforma Agrária”. A condição para a efetivação desta 
forma de reprodução da vida, entretanto, implicou a regularização fundiária, a aceitação do 
crédito, dos insumos agroindustriais, da organização cooperativa e das técnicas produzidas 
pela grande indústria. De modo geral, visava-se a subordinação dos pequenos proprietários 
camponeses ao capital industrial e financeiro. 

Os resultados deste processo dizem respeito à crise deste modelo pela concorrência com 
produtos importados, a partir da década de 1990 e da dificuldade dos camponeses em 
submeter seu tempo aos ritmos da produção industrial. Procuramos, a partir do uso do método 
dialético, as possibilidades de existência de outra forma de consciência, pautada na busca das 
diferenças acháveis na escala do povoado e no nível inferior de sociabilidade. Eles serão 
identificados como espaços diferenciais, seguindo a obra de Henri Lefebvre. 

 
Palavras-chave: Huila, camponeses, modernização, dialética, espaços diferenciais. 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper is the result of a research of many years about the spatial characteristics of 
modernization at Villavieja Municipality, located in Upper Magdalena Region, at the north of 
Huila Department, in Colombia. In this area, characterized for the domain of wide semi-arid 
areas, traditionally referred as “La Tatacoa” Desert, modernization was identified as a process 
by which sociability tend to abstraction, represented by generalization of money as condition 
to reproduce life of their inhabitants. 

It is traced a path associated with the global primitive accumulation, that, at the area 
appears during colonial times, specifically since the beginnings of the XVII century, after the 
Spanish conquerors annihilation of indigenous people and the settlement of survivors in 
resguardos which generated land concentration by war leaders. Thus, it is conformed an elite 
of big cattle growers landowners who produced for the consumption of little villas like Santa 
Fé and Popayán, and a huge mass of landless workers which turn out to be aggregate peasants 
from the big farms. 

As far as capital determinations modify space at the global scale, this region passes 
trough different economic booms, like the production of tobacco and indigo, getting to, since 
half of 20th century, the production of agricultural goods for the inner market, specially rice 
and cotton. The production of this goods was developed in the dale of Magdalena river and its 
tributaries and was made by aggregate peasants of big farms who, after an intense fight for 
land from the peasant´s movement, turned out to be little land owners in areas of the big farms 
bought by the government for “agrarian reform” purposes. The condition for the effectiveness 
of this form of life reproduction, however, implied land regularization and the acceptance of 
credit, industrial inputs, cooperative organization and big industry techniques. By all means, it 
was aimed to subordinate little land owners to industrial and finance capital. 

The results of this process show the crisis of this model due to competition with 
imported products, since the 1990´s and peasant’s difficulty to undergo within industrial 
production rhythms. This paper seeks to, according to dialectical method; find the possibility 
of another conscience form, based upon the differences which can be found at the level of 
little villages and at the inferior level of sociability. They will be identified as differential 
spaces, according to Henri Lefebvre´s work. 

 
Keywords: Huila, peasants, modernization, dialectics, differential spaces. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho surge da necessidade de se pensar o processo de modernização numa área 

rural da Colômbia do ponto de vista da Geografia Humana. Estudaremos este processo numa 

área ao norte do Departamento do Huila, na região do Alto Vale do Rio Magdalena, 

correspondente ao Município de Villavieja, conhecida genericamente como parte do “Desierto 

de La Tatacoa”, por suas características climáticas semiáridas. Tais características climáticas 

estão relacionadas com o predomínio, na época colonial, da pecuária extensiva para a 

produção de carne e couro para o abastecimento das vilas de Santa Fé (atual Bogotá) e 

Popayán. 

Durante o século XX, existiram importantes mudanças produtivas na região, 

substituindo-se paulatinamente a pecuária extensiva pela agricultura comercial de arroz, 

algodão, sorgo, soja e gergelim, entre outros produtos, realizada mediante a incorporação de 

tecnologia na produção (agroquímicos, maquinário agrícola, técnicas de irrigação e 

drenagem). Simultaneamente a este processo, surgiu a luta camponesa, originada pela tomada 

de consciência do papel histórico dos movimentos sociais rurais: camponês e indígena. A 

progressiva tendência à pauperização dos habitantes, antigos agregados das grandes fazendas, 

num entorno caracterizado pela presença-ausência secular dos donos da terra, levaram a uma 

série de ocupações de terras, com a finalidade de chamar a atenção do Estado para obter o 

reconhecimento da posse da terra para os que nela trabalhavam. 

Estas ocupações contribuíram ao desenvolvimento de uma legislação de “Reforma 

Agrária” por parte do Estado que, entretanto, viu-se fortemente contestada pela elite de 

latifundiários. Assim sendo, o desenvolvimento da legislação agrária resultou em que o 

Estado acabasse comprando terras de baixa qualidade aos latifundiários a preços muito 

elevados para entregá-las aos camponeses, com a condição de que estes desenvolvessem uma 

agricultura comercial sob um regime empresarial, obrigando-os, portanto, a entrar na 

economia de mercado para poderem se sustentar na terra. O desenvolvimento da agricultura 

comercial, na verdade, procurava a sujeição da renda da terra ao capital (comercial, industrial 

e financeiro) por meio do fornecimento de crédito para a compra de insumos para o 

desenvolvimento de tal tipo de agricultura. Este movimento é identificado, de forma geral, 

como um movimento do capitalismo a escala global impulsionado pela crise do capital no 

pós-guerra que levou a uma incorporação das áreas periféricas aos centros industriais dentro 

do sistema produtor de mercadorias. 
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O impulso que deu origem a este trabalho se remonta a uma pesquisa de campo feita em 

1997 no Município de Villavieja, Departamento do Huila, como parte da realização da 

Monografia de Graduação em Geografia para a Universidade Nacional da Colômbia (ÁVILA 

E NARVÁEZ, 2004). Embora o interesse daquela pesquisa fosse o de fazer uma tentativa de 

história ambiental do território, dando ênfase aos diversos processos de degradação que 

fizeram com que se tornasse uma área semiárida (o Deserto de “La Tatacoa”), no decorrer da 

pesquisa surgiu a história do movimento de luta pela terra das décadas de 1960, 1970 e 1980, 

que originou várias das chamadas parcelaciones, a versão colombiana dos assentamentos de 

Reforma Agrária. 

O Município de Villavieja faz parte do norte do Departamento do Huila que também 

compreende os municípios de Aipe, Baraya, Colombia, Tello e Neiva (ver mapa 1). É uma 

área correspondente à região do Vale do Alto Magdalena com características ambientais 

semiáridas e clima equatorial quente1 que apresenta atualmente amplas áreas com cobertura 

vegetal sub-xerofítica (chamada tradicionalmente: “Desierto de La Tatacoa”). Este processo 

de desertificação foi impulsionado pela ocupação da área, durante a época colonial (a partir de 

1613), por um importante número de fazendas de criação de gado responsáveis pelo 

abastecimento de carne e outros produtos de origem animal para as cidades de Santa Fé e 

Popayán (principais assentamentos coloniais no interior da atual Colômbia). Associada à 

criação de gado, também eram produzidas mulas de carga para facilitar o comércio e o 

trânsito pelos caminhos que atravessavam as cordilheiras, Central e Oriental e comunicavam 

as vilas coloniais (ÁVILA E NARVÁEZ, 2004, p. 107). 

A configuração histórica da área, desde a época colonial, baseada no grande latifúndio 

produtor de gado e na concentração da população trabalhadora em assentamentos implica que, 

até hoje, exista uma escassa população nas áreas rurais. Para ilustrar esta característica 

podemos mencionar que o Município de Villavieja tinha, em 2005, 7.314 habitantes, dos 

quais, apenas 806 moravam na área rural, distribuídos em 11 veredas2: Cabuyal, El Cusco (ou 

                                                           
1 O clima equatorial é aquele cuja temperatura é quase constante e tem dois períodos de chuva e dois de seca 
durante o ano, influenciado pela presença da Zona de Convergência Intertropical. Quando é quente tem 
temperaturas máximas superiores aos 30 graus e temperaturas mínimas superiores aos 24 graus. Os dois períodos 
secos acontecem entre dezembro e fevereiro e junho e agosto e os dois períodos de chuva acontecem entre março 
e maio e entre setembro e novembro. Este comportamento implica a possibilidade de se produzir duas safras ao 
ano de múltiplos cultivos. 
2 As veredas são a unidade territorial básica na qual se divide um município, na Colômbia. De modo geral, cada 
vereda, corresponde com uma família ou grupo de famílias que se assentou na área e nela se territorializou, 
embora existam casos diferentes, correspondentes a veredas criadas artificialmente pelo próprio Estado na sua 
necessidade de organizar o espaço. Corresponde, no caso brasileiro ao bairro rural. Informação disponível na 
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El Cuzco, como também é conhecida), Golondrinas, Kilómetro 121, La Calera, La Chivera, 

La Manguita, Líbano, Palmira, San Juanito e San Nicolás/Gaviota e os 6.508 restantes, em 

assentamentos urbanos; 2.423 no centro urbano de Villavieja e 4.079 habitantes em sete 

corregimientos3: Resguardo Indígena “La Tatacoa”, San Alfonso, Doche, Hato Nuevo, La 

Victoria, Polonia e Potosí. 

Para esta pesquisa, contamos com a colaboração de habitantes do centro urbano de 

Villavieja, dos corregimientos de La Victoria, Potosí e Doche e das veredas Palmira e El 

Cusco.  

O mapa 1 nos mostra que Villavieja é um município localizado no norte do 

Departamento do Huila e que limita, a norte, com os municípios de Natagaima e Alpujarra, do 

Departamento de Tolima. Ao leste, limita com o Município de Baraya e ao sul e sudeste, com 

o Município de Tello. A oeste limita com o Município de Aipe, do qual está separado pelo 

Rio Magdalena. O centro urbano de Villavieja está localizado sudoeste do município e está 

separado do centro urbano de Aipe pelo Rio Magdalena. A estrada principal que liga Bogotá e 

Neiva passa pelo município de Aipe e não por Villavieja. Os centros urbanos de La Victoria, 

Potosí e San Alfonso estão localizados na porção norte do município. 

A história do movimento camponês de Villavieja nos motivou de forma marcante a 

entender as conquistas e os fracassos de seus membros. Eles aproveitaram o momento 

histórico em que o governo nacional se interessava em modificar a estrutura agrária nacional, 

considerada estagnada e necessitada de uma profunda transformação que a liberasse como 

fator produtivo. Esta disposição estatal também representava a necessidade do 

desenvolvimento das forças produtivas, que aconteceu com especial importância no pós-

guerra, por meio da transformação do espaço nas áreas rurais dos países periféricos não 

completamente integradas dentro da reprodução social capitalista. Entenderemos o momento 

em que acontece a intensificação do processo de modernização agrícola, portanto, como 

necessidade do capitalismo de resolver sua crise de superacumulação mediante a expansão 

geográfica para a periferia. 

                                                                                                                                                                                     

internet em http://www.villavieja-huila.gov.co, e 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/41872T7T000.PDF, consultado em sete de 
maio de 2012 por Camilo Bustos Ávila.  
3
 Os corregimientos são os pequenos aglomerados urbanos com uma certa área de influência, são chamados e 

correspondem, no caso brasileiro, aos distritos. Informação disponível na internet em http://www.villavieja-
huila.gov.co, e http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/41872T7T000.PDF, consultado 
em sete de maio de 2012 por Camilo Bustos Ávila. 
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Mapa 1: Município de Villavieja e localização dos principais lugares 

mencionados.
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Entretanto, as decorrências do projeto de integração dos moradores de Villavieja dentro 

da sociabilidade moderna apenas implicaram na sua transformação de pequenos produtores de 

valores de uso, que comercializavam numa economia de excedente, em consumidores pesados 

(tanto de bens de consumo, quanto de bens de capital), dependentes do dinheiro para a 

reprodução de sua vida, ou seja, na monetarização quase absoluta como base da reprodução 

social destes indivíduos. No que tange à sustentabilidade deste modelo de desenvolvimento 

(ou des-envolvimento, para utilizar a expressão de GONÇALVES, 2000), pelo contrário, os 

projetos de assentamentos agrícolas fracassaram no decorrer de três décadas, influenciados 

por fatores do nível mais próximo (a impossibilidade de tornar os pequenos produtores 

camponeses trabalhadores autônomos, sujeitados aos ritmos da produção em massa) e do mais 

distante (a fase de crise do capitalismo da década de 1970, com suas correspondentes 

manifestações nos países periféricos, que levaram ao surgimento das políticas neoliberais). 

Foram feitas várias entrevistas com camponeses que participaram do movimento de luta 

pela terra (denominados, a partir de agora parceleros) e, embora houvesse distintas 

apreciações sobre o devir do processo, destacava-se o fato de que este atravessa uma profunda 

crise a partir da década de 1990 e muitas das parcelaciones tinham desaparecido ou estavam 

em processo de dissolução. Todavia, isto não significou o desaparecimento do campesinato do 

lugar. A maior parte dos moradores de Villavieja e de outras áreas urbanas do município 

ainda trabalha no campo em atividades agrícolas, embora o turismo seja uma atividade que 

tem ganhado destaque nos últimos anos para os moradores do deserto de “La Tatacoa”; alguns 

dos trabalhadores agrícolas são parceleros, outros o foram, outros nunca participaram do 

movimento e até o repudiaram e têm muitos, ainda, que não podem ser considerados 

camponeses na sua forma clássica constituindo um proletariado agrícola no qual existe, não 

obstante, um importante acúmulo de campesinidade. Lidar com tantos sujeitos sociais 

heterogêneos e tão diferentes posições de classe num lugar tão pequeno tornou-se um desafio 

que agora pretendemos confrontar. 

É importante ressaltar que a crise das parcelaciones estava diretamente relacionada com 

a crise da economia agrícola que aconteceu na Colômbia durante a década de 1990, motivada, 

em grande parte, pelas políticas de abertura econômica, impulsionadas a partir do governo de 

César Gaviria (1990-1994) e em sintonia com o processo de expansão das políticas de cunho 

neoliberal nos demais países da América Latina; porém, existiam também aspectos 

específicos do processo de dissolução das parcelaciones: destacava-se o fracasso das 

cooperativas de produção e comercialização de produtos agrícolas (que surgiram junto com 

elas), ocasionado por fatores como: “a administração ruim, a ignorância dos associados 
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quanto ao funcionamento da cooperativa e a manipulação do manejo da cooperativa pelos 

latifundiários” (PEÑAFIEL, 1989, p. 156). A impressão que restava era a de que o processo 

tinha fracassado porque os camponeses não conseguiam trabalhar eficazmente de maneira 

comunitária (ÁVILA E NARVÁEZ, 2004, p. 169). 

Outro dos aspectos que chamaram a atenção durante uma das entrevistas realizadas em 

campo4 era uma certa saudade, por parte dos camponeses mais velhos, da época das grandes 

fazendas de criação de gado e até uma representação idílica da figura do patrão, mostrado 

como um homem justo e bom que dava a permissão aos camponeses para trabalhar a terra, a 

qual sempre dava sustento suficiente a todos. Uma época de fartura representada na figura 

pantacruélica do próprio patrão, que “comia todo dia um pato grande como desjejum” 5. 

Parecia estranha tanta saudade de um tempo que, para o pesquisador, correspondia à 

dominação direta do homem pelo homem. 

As múltiplas incorporações teóricas adquiridas na Universidade de São Paulo 

permitiram-nos fazer diversas interpretações deste fenômeno. Os estudos da Geografia do 

Campesinato, liderados pelo Professor Dr. Ariovaldo Umbelino de Oliveira e seus 

orientandos, levaram-nos a pensar as diferenças existentes entre a reprodução social 

camponesa e a reprodução social na sociedade urbano-industrial. Posteriormente, a 

aproximação com a obra de Henri Lefebvre no grupo de estudos sobre “A produção do 

espaço” coordenado pela Professora Dra. Ana Fani Alessandri Carlos, permitiu-nos 

compreender o espaço como condição, meio e produto da reprodução social capitalista, assim 

como a levar em consideração a importância das mediações e das abstrações no entendimento 

do mundo moderno. As leituras da “Lógica formal, lógica dialética” de Henri Lefebvre e da 

“Condição pós-moderna e “A produção capitalista do espaço”, de David Harvey; 

desenvolvidas no grupo “Agricultura e urbanização”, coordenado pelo Prof. Dr. Júlio César 

Suzuki, também nos ajudaram no processo de configuração da matriz teórica desta pesquisa. 

Finalmente, o contato com outros pesquisadores de temáticas urbanas e agrárias (Amélia 

Damiani e Anselmo Alfredo, entre outros) levou-nos a incorporar outros aspectos do 

pensamento de Marx determinantes na compreensão da realidade e suas contradições. Foi 

fundamental aqui a dimensão da crise, pautada no estudo marxista da evolução do capitalismo 

e nas análises de teóricos como Robert Kurz e outros. 
                                                           
4 Entrevista a Justo Tovar, realizada em dezembro de 1997, por Camilo Bustos Ávila, Rosalba Peñafiel e Mónica 
Narváez, em Villavieja. 
5 Entrevista a Justo Tovar, realizada em dezembro de 1997, por Camilo Bustos Ávila, Rosalba Peñafiel e Mónica 
Narváez, em Villavieja. 
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No decorrer do tempo entre esta primeira aproximação aos camponeses de Villavieja e o 

início da pesquisa de doutoramento, muitas coisas mudaram na vida dos sujeitos do 

município: a agricultura deixou de ser a alternativa de reprodução da vida de muitas pessoas, 

a área foi afetada pelo surto de violência de final da década de 1990 e inícios da década de 

2000 (na verdade, apenas um momento de maior intensificação da violência secular 

característica do campo colombiano) e, finalmente, novas formas de reprodução da vida 

apareceram com força nos últimos anos, particularmente o turismo, favorecido pelas 

particulares condições paisagísticas da área (já que as paisagens do semiárido são raras num 

país com características ambientais equatoriais e úmidas, como a Colômbia). Além do mais, 

novas formas de produção agropecuária, como o cultivo de plantas de sementes oleaginosas 

para a produção de biodiesel, aparecem lentamente como opções para a manutenção de 

algumas pessoas no campo. 

Pudemos interpretar todas estas mudanças como momentos distintos de um processo 

dialético pelo qual o capital vai tentando contornar a sua própria crise, mediante a 

transformação das atividades produtivas, gerando transformações nas relações sociais 

mediante a destruição e subordinação das formas anteriores. Tanto o surto de “modernização” 

de meados do século XX, quanto seu fracasso de finais deste século e começos do XXI, 

correspondem a momentos gerais da crise do capital que, entretanto, não conseguem fazer 

desaparecer completamente nem o campesinato, nem a campesinidade, já que ao nível do 

povoado e na escala dos sujeitos, subsistem expressões e visões de mundo não acumulativas 

cuja existência implica o questionamento da efetividade do processo de transformação 

acelerada da sociabilidade e dos grupos humanos subordinados, na sociabilidade urbano-

industrial. Em outras palavras, apesar de que na escala global, a produção agrária, camponesa 

ou não, contribua para a sustentação do capital, em escalas menores o avanço espacial da 

relação social capitalista não implica a destruição de outras formas de sociabilidade, mas (de 

modo dialético) sua recomposição (ou sua subordinação). 

E, todavia, o trabalhador agrícola subsiste nesta área da Colômbia em condições cada 

vez mais críticas. Dos antigos assentados das parcelaciones; uns venderam a terra e os 

instrumentos de produção para outros dos assentados, mas os que acumularam não se 

tornaram pequenos capitalistas (até porque as múltiplas dívidas contraídas com os organismos 

de crédito fizeram com que lhes fosse impossível acumular capital). Além dos assentados, 

como já foi relatado, existe um grande número de camponeses que não se envolveu no 

movimento de luta pela terra, mas que possui terra, além de outros trabalhadores da 

agricultura que já não têm terra (e, inclusive, moram nos assentamentos urbanos do 
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município), mas trabalham na terra de outrem. Finalmente, existem outros que já não são mais 

trabalhadores da terra porque saíram da atividade porque os rendimentos desta e as múltiplas 

dívidas contraídas no decorrer do processo produtivo fizeram com que a atividade 

agropecuária se tornasse inviável para a reprodução da sua vida. Muitos deles trabalham em 

ofícios como a construção civil, a mecânica, o serviço doméstico ou são pequenos 

comerciantes. 

As entrevistas realizadas procuraram mostrar a visão de mundo e a forma de se 

apropriar do processo modernizador dos indivíduos de cada uma das categorias mencionadas. 

Elas foram feitas em dezembro de 1997 e fevereiro de 2010. Das realizadas em 1997, apenas 

duas foram feitas no centro urbano de Villavieja; a primeira (e principal), com Justo Tovar, 

um sobrevivente do tempo das grandes fazendas anterior às parcelaciones. Foi seu 

testemunho que mostrou a imagem mítica de Ignacio Vicente Solano, o grande latifundiário 

da região. A segunda entrevista foi realizada com o funcionário da agora extinta URPA 

(Unidade Regional de Produção Agropecuária) e se centrou, basicamente, em detalhes 

técnicos. As demais entrevistas foram realizadas assim: três em La Victoria, com os 

parceleros: Carlos Olaya, Aníbal Vanegas e Misael González; duas em Potosí, uma com o 

pequeno sitiante David Márquez, ex-coronel aposentado, e outra com os antigos parceleros 

David e Fabio Yara. A última entrevista foi com Laureano Calderón, governador do Cabildo 

Indígena de “La Tatacoa”, no resguardo indígena do mesmo nome a norte do centro urbano de 

Villavieja e sul de La Victoria. 

As entrevistas realizadas em 2010 foram realizadas principalmente no próprio centro 

urbano de Villavieja, excetuando o caso de três que foram realizadas em “Los Hoyos”, Vereda 

Palmira, no deserto de “La Tatacoa”, a principal delas com Orfanda Soto, proprietária do sítio 

turístico (estadero) “Los Hoyos”. o qual se estabeleceu num terreno que herdou e que se 

constitui num empreendimento turístico, ainda muito singelo. Ela é camponesa da região que 

se torna quase que uma pequena empresária, inclusive contratando seus próprios vizinhos na 

época de férias, quando o fluxo de turistas na região requer de maior número de braços para a 

preparação das comidas e o atendimento aos clientes. Outra entrevista foi com Deisy Méndez, 

camponesa da região que mora em condições muito precárias, as outras entrevistas foram com 

Enrique Martínez, profissional que estava no lugar ajudando na instalação elétrica do sítio 

turístico de Orfanda e Fayver Dussán, o motorista que nos levou lá. 

As entrevistas realizadas em Villavieja incluíram: José Rafael Márquez, destacada 

liderança camponesa e atual proprietário de uma pequena empresa de produtos a base de 

cacto; Julio César Tovar, herdeiro de uma gleba da parcelación “El Porvenir” e atual 
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presidente da associação de usuários do distrito de irrigação do mesmo nome; Seu Cardozo, 

antigo administrador da Fazenda “La Portada”, pertencente aos irmãos Santiago e José 

Eustasio Rubiano; Flor Lara, viúva do tratorista da mesma fazenda; Efraín Vanegas, vereador 

do município e morador de La Victoria, a única pessoa deste povoado que foi entrevistada 

neste ano; José Culma, indígena Pijao do sul do Tolima e antigo parcelero; Diógenes 

Angarita, antigo parcelero de Potosí e de Doche, recentemente envolvido no cultivo de 

sementes oleaginosas para a produção de biodiesel; Alonso Sandoval, ex-prefeito, comprador 

de terras de antigos parceleros e agora, empresário do turismo; Rafael Amaya, ex-pedreiro, 

funcionário público aposentado e artesão; Fernando Pascuas, agricultor de grande porte, não-

parcelero, mas liderança dos agricultores do município; Jairo Moreno, descendente de ex-

trabalhadores de Ignácio Vicente Solano (proprietário da fazenda “El Porvenir”) e sitiante, 

não-parcelero e crítico do movimento camponês; Bernardo Borrero Rubiano, membro de uma 

família de médios proprietários de terra e proprietário de um van que transporta pessoas entre 

Neiva, Villavieja e San Alfonso; Hernán Vanegas, ex-agricultor e atual proprietário de uma 

lan-house; Óscar Almanza, Liderança política da esquerda local e Maria Angélica Quesada, 

gerente da sucursal do “Banco Agrario”. 

Como poderá ser visto, a realidade de Villavieja envolve diferentes interpretações e 

mediações dependendo do ponto de vista e da experiência do mundo de cada indivíduo. O 

suficiente para não interpretar esta realidade diversa como um campesinato com um perfil 

definido, mas também não para esquecer as determinações globais, aquelas da produção de 

mercadorias, do dinheiro e do capital, que envolvem as vidas e os destinos de cada um deles. 

É com a finalidade de buscar uma aproximação teórica para interpretar a complexa 

realidade urbano-rural de Villavieja que apelamos para uma interpretação dialética do espaço, 

como a possibilidade de incluir a efetividade da modernização, sua negação e sua superação, 

simultaneamente; mediante a observação do fenômeno nos diferentes níveis sociais e escalas 

geográficas. Ao fazê-lo, corremos o risco de confundir essência e aparência do processo de 

sujeição das práticas cotidianas dentro da lógica do capital, mas, a partir dos testemunhos dos 

entrevistados, acreditamos na potência dessas aparências na vida dos sujeitos e enxergamos, 

nelas, contradições no espaço que têm a possibilidade de se tornar contradições do espaço. 

O movimento do pensamento vai do nível da teoria ao nível da prática, e dos aspectos 

mais gerais aos mais particulares. Pretende-se fazer uma aproximação à dialética marxista (de 

base hegeliana) na compreensão de fenômenos espaciais, para o qual utilizamos fartamente o 

trabalho de Henri Lefebvre. Posteriormente, a definição de uma dialética espacial irá tentar 

explicitar a questão da permanência do campesinato como modo de vida e forma de produção 



10 

imersa dentro da relação social capitalista, embora contrastante com ela (sendo e não sendo, 

simultaneamente). Finalmente, aplicar-se-ão os postulados desta teoria ao caso específico do 

campesinato (ou os campesinatos) existentes atualmente no Município de Villavieja. 

A transformação que aconteceu na região será interpretada como consequência de um 

processo que se dá na escala global e que se expressa fenomenicamente na região pela 

urbanização, a modificação das atividades econômicas, a aparição de diversas classes sociais, 

frações de classe e modos de vida. Contudo, não podemos deixar de procurar nas 

particularidades do processo, as diferenças, as quais em algum momento apareceram como 

impulso pela luta pela terra, entendida como luta pela possibilidade da reprodução da vida 

mantendo a autonomia sobre o uso do tempo; em síntese, a modernização, mesmo entendida 

como a configuração de uma sociabilidade abstrata implica, contudo, espaços diferenciais a 

partir dos quais, as contradições estão permanentemente presentes e têm a possibilidade de 

questionar a realidade social vigente. A necessidade de se pesquisar a modernização, sua crise 

e a dialética que permite a existência de outra forma de consciência, numa área rural (embora 

cada vez mais urbana) da Colômbia é a principal justificativa deste trabalho. 

O estudo da modernização na região, como processo que gera os espaços do capital no 

lugar e que visa a submeter as relações sociais à lógica (ilógica) da valorização do valor, 

engendrando, entretanto, múltiplas contradições foi dividido em três capítulos: no primeiro se 

fará uma aproximação aos conteúdos da modernização como processo de generalização 

espacial de uma forma de sociabilidade baseada na valorização do valor, assunto para o qual 

faremos uma reconstrução teórica a partir da obra de Marx e, a partir dela, analisaremos a 

polêmica sobre se o campesinato pode se colocar como uma forma de superação da crise do 

capital ou não, também mostraremos como a modernização vai acompanhada de um discurso 

específico que tende a ter características similares para distintos países (examinamos, portanto 

o caso do Brasil e da Colômbia), discurso que se enquadra dentro da concepção de progresso, 

isto é, dentro de uma concepção de cunho iluminista que pretende entender toda forma 

produtiva e mesmo a visão de mundo tradicional como atrasada e ausente de sentido.  

No segundo capítulo, apresentaremos uma sequência histórica do processo da 

conformação regional do norte do Huila, focando na configuração das categorias específicas 

da realidade, a conformação do latifúndio para a criação de gado, o espólio territorial de seus 

primeiros habitantes e a sua concentração em pequenos aglomerados urbanos povoados, que 

se tornarão as unidades básicas de socialização; também examinaremos a transformação da 

paisagem pelo movimento mesmo da modernização, passando pelas diversas tentativas de 

produção de mercadorias agrícolas para o mercado mundial e a posterior adaptação da área 
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para a produção de matérias primas para abastecer o mercado interno, processo acontecido a 

partir da década de 1950. 

No terceiro e último capítulo, nos aproximaremos do nível inferior e observaremos as 

decorrências do processo de monetarização da vida cotidiana dos habitantes do centro urbano 

de Villavieja e de alguns de seus distritos como La Victoria e Potosí. Nosso interesse será 

examinar as causas da crise do modelo de modernização desenvolvido na área e procurar os 

traços ainda existentes de campesinidade nos habitantes de Villavieja que surgem como 

resíduos de outra forma de consciência. 
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A elaboração da base teórica desta pesquisa se fez levando em consideração a 

necessidade de se entender à modernização como momento crítico do capitalismo, isto é, 

como manifestação das contradições próprias à relação social capitalista e não como uma 

espécie de percurso inexorável ao qual estivessem fadadas todas as sociedades. Na sequência, 

estabelecemos o desafio de estabelecer um pensamento crítico sobre a modernização a partir 

da Geografia, entendendo que esta última, na sua tentativa de se constituir como ciência 

parcelar, tem dificuldades em conseguir, mesmo na sua fase crítica, ir além das manifestações 

meramente físicas, materiais, e fica devendo uma crítica aos aspectos abstratos da 

modernização. Logo, passamos a incoporar o pensamento dialético na compreensão dos 

fenômenos espaciais, incluindo aí o conceito de espaço diferencial. Depois incluiremos a 

concepção de desenvolvimento desigual, para compreender as noções de nível (global, misto, 

privado) e de totalidade, entendidas a partir do pensamento de Lefebvre e relacioná-las com a 

noção de escala geográfica, para aplicá-las na definição das diferenças na sociabilidade (e na 

reprodução das relações sociais) em Villavieja ao nível do povoado. 

Depois de definir quais são os nossos posicionamentos em relação ao espaço e a 

necessidade de se pensar o campesinato face à crise imanente do capital mediante uma 

dialética espacial, passaremos a definir de maneira mais extensa o que é a modernização e as 

implicações deste processo na atividade agropecuária, particularmente para as comunidades 

camponesas.  

Nossa compreensão sobre o assunto nos faz crer que a modernização não apenas 

implicou uma transformação dos processos e das relações de produção, circulação, 

distribuição e consumo, como no sentido expresso por Silva, em que o termo é utilizado para 

designar “o processo de transformação na base técnica da produção agropecuária no pós-

guerra” (1996, p. 19); mas que foi uma mudança mais profunda, uma mudança na ordem 

moral ou, pelo menos, a tentativa de impor uma ordem moral, na qual se substituiria o 

universo camponês baseado no trabalho, a família e a liberdade pela ordem econômica, 

baseada numa racionalidade e uma sociabilidade modernas, individualizadas e dirigidas para 

o mercado, nas quais as três categorias estão separadas (WOORTMAN, 1990, p. 23). A 

modernização corresponde à forma da efetivação no espaço da relação social capitalista, 

portanto está ligada à necessidade de expansão do mundo da mercadoria no campo e à 

expansão do domínio da lei do Estado (pelo tanto, do direito positivo) na totalidade de seu 

território. 
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A modernização, então, é entendida como movimento da relação social capitalista, no 

qual a acumulação primitiva se coloca como momento fundamental. Nas áreas em que este 

processo não se efetiva em sua forma “clássica” (separação entre os trabalhadores e a 

propriedade das condições de realização do trabalho, separação do trabalhador e seus meios 

de produção) e de forma geral no espaço, surgem outras formas de realização como a sujeição 

da renda da terra ao capital. Na área de nosso estudo, aconteceram processos de espoliação da 

população rural de sua terra e meios de produção, desde a conquista, com o aniquilamento da 

população indígena e a redução dos sobreviventes em resguardos e, particularmente durante o 

fenômeno da “violência”, de meados do século XX, a partir do qual grandes levas de 

população das áreas rurais (principalmente no deserto de “La Tatacoa” e, a norte do 

município, em proximidades de San Alfonso) foram deslocadas para os centros urbanos do 

município, para Neiva ou para outros lugares (isto apesar da escassa população rural); mas a 

sujeição da renda da terra ao capital foi central a partir das ações de distribuição de terras da 

segunda metade do século XX; é assim como a ação do movimento camponês e as diversas 

tentativas estatais de desenvolver uma legislação de “Reforma Agrária" se colocaram como 

instrumento de expansão da modernização. 

Porém, a dinâmica se exaure e a modernização entra “em crise”, isto é, o próprio 

movimento do capital em crise implica o progressivo abandono desta forma específica de 

produção alavancada pelo Estado. Vive-se, atualmente, na fase de reconfiguração espacial da 

atividade agrícola o que, na escala dos sujeitos, traduz-se em dificuldade de se reproduzir 

socialmente sob os moldes definidos a partir da metade do século XX. O capital em crise 

implica a crise da possibilidade de se reproduzir a partir de uma sociabilidade mediada pelo 

dinheiro. 

O movimento do nosso pensamento implica, primeiramente, uma definição da 

modernização e a ilustração de como este processo se efetiva para as áreas rurais, depois, a 

identificação das possíveis diferenças entre a forma de consciência camponesa, a partir da sua 

concepção do trabalho e da terra e se essa forma de consciência se põe como uma disjuntiva à 

modernização ou, pelo contrário, faz parte dela. A partir desta polêmica, identificaremos 

como a transformação da base técnica da agricultura nas áreas periféricas se pôs como uma 

necessidade do capital, num momento de crise de superacumulação da época do pós-guerra, e, 

finalmente, mostraremos os discursos que institucionalizaram este processo na Colômbia e no 

Brasil. 
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Crítica da Geografia Crítica: Necessidade de se pensar o espaço como abstração-

concreta 

 

Trabalhamos com o entendimento de que a Geografia não é para nós ciência do espaço, 

quer dizer, um entendimento do espaço apenas como localização de fenômenos espaciais 

segundo critérios matemáticos que reduziriam a compreensão das determinações sociais 

destas localizações e de seus conteúdos, forjados historicamente. Pelo contrário, nos interessa 

pensar na Geografia como um conhecimento do processo de produção do espaço, isto é, que o 

espaço, no mundo moderno, é parte do processo de reprodução da sociabilidade capitalista. 

Baseamo-nos para isso, amplamente, nos estudos de Henri Lefebvre, que entendeu que o 

espaço no capitalismo não é apenas contenedor dos processos sociais, mas também é produto 

das relações sociais. 

A importância da obra de Lefebvre, com relação à obra de Marx, é que ele concebe um 

Marx de pensamento inacabado e prestes a ser desenvolvido com o devir da história. Segundo 

Martins (1996), a noção de “formação econômico-social” é uma ideia que aparece 

ocasionalmente na obra marxiana  

 

apenas indicada, para dar conta da sedimentação dos momentos da história da 
constituição da humanidade do homem, da história da práxis. Essa noção já carrega 
consigo, na descoberta de Lefebvre, o intuito de datação das relações sociais, a 
indicação de que as relações sociais não são uniformes nem têm a mesma idade. Na 
realidade coexistem relações que têm datas diferentes e que estão, portanto, numa 
relação de descompasso e desencontro. Nem todas as relações sociais têm a mesma 
origem. Todas sobrevivem de diferentes momentos e circunstâncias históricas 
(MARTINS, 1996, p. 15). 

 

Isto quer dizer que o pensamento de Marx tem que ser compreendido dialeticamente e 

não ser concebido como um “sistema”, à maneira de um Marx messiânico e fetichizado, como 

fez o marxismo “oficial” do século XX. 

De acordo com o explicado por este autor, podemos buscar o fundamento do espaço 

diferencial no desenvolvimento desigual das forças produtivas no espaço e no tempo. Para 

chegar à lei do desenvolvimento desigual, devemos examinar como o faz Martins (1996, p. 

17), a partir da noção de formação econômico-social em Marx e Lênin, que tem duas 

dimensões: designa tanto um segmento do processo histórico, quanto o conjunto do processo 

histórico. Esta duplicidade nos remete ao princípio explicativo da totalidade e, ao mesmo 

tempo, de unidade no diverso, aspecto que muitos vulgarizadores da obra do Marx 

entenderam apenas como diferente e não como diverso, formulando os termos da contradição 
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como contemporâneos, enquanto que, para Lefebvre, o diverso não é necessariamente 

contemporâneo sendo que a noção de formação econômico-social engloba a noção de 

desenvolvimento desigual e a de sobrevivências na estrutura capitalista de formações e 

estruturas anteriores (LEFEBVRE, 1957, p. 231). 

Martins nos lembra que no primeiro tomo de O Capital se esconde este rico aspecto de 

interpretação marxiana, na medida em que o desenvolvimento do capitalismo aparece como 

desenvolvimento igual, isto é, em que as contradições sociais são analisadas como se as 

relações que delas decorrem fossem da mesma data e, portanto, contemporâneas (MARTINS, 

1996, p. 17), enquanto que a lei do desenvolvimento desigual diz respeito a que “as forças 

produtivas, as relações sociais, as superestruturas (políticas, culturais) não avançam 

igualmente, simultaneamente, no mesmo ritmo histórico” (LEFEBVRE, 1957, p. 248). 

Como foi mostrado por Martins (1996, p. 17), há uma diferença entre a descrição do 

processo de acumulação originária do livro primeiro de O Capital, que parece rolar como um 

percurso inexorável de transformação linear da sociedade, e a descrição do processo de 

transformação do sobrelucro em renda da terra, no livro terceiro. Para ilustrá-la tomamos um 

trecho que permite mostrar como o pensamento do Marx é dinâmico o bastante para 

incorporar a possibilidade da aparição das diferenças dentro de um mesmo processo. Este é o 

caso específico da gênese da renda da terra, especificamente a renda em produto. 

Segundo Marx, em termos econômicos, a essência da renda da terra não é alterada pela 

transformação da renda em trabalho em renda em produto, já que ela é a única forma 

imperante e normal da mais valia e do sobreproduto nesse estágio do desenvolvimento das 

forças produtivas, mas, na medida em que a renda em produto é a forma dominante e mais 

desenvolvida da renda da terra “ainda se encontra acompanhada sempre, por demais e em 

maior ou menor grau, por sobrevivências da forma anterior, isto é, da renda que deve ser 

entregue diretamente em trabalho, ou seja, da prestação pessoal servil” (MARX, 1985, p. 736, 

grifo nosso). Quer dizer que a denominada forma normal do desenvolvimento das forças 

produtivas, num determinado momento, envolve simultaneamente a persistência de formas 

anteriores e, portanto, a possibilidade. 

Em relação ao aporte de Lefebvre para a Geografia, podemos dizer que ele foi 

 

o primeiro a propor dentro do marxismo a inerência da categoria espaço, num 
pensamento sobre a formação econômico-social capitalista, produzindo uma 
revisão do que poderia ser definido como uma noção abstrata e matemática do 
espaço (...) ainda em sua obra há uma metamorfose de uma ciência do espaço – 
lógico formal – à produção do espaço – mais dialética e, assim, mais concreta 
(DAMIANI, 2008, p.10). 
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Na sequência, Damiani (2008) aponta para o fato de que, dentro do pensamento 

geográfico moderno houve dois momentos importantes, o da Geografia Teorética e aquele da 

Geografia Crítica. O primeiro é definido como “aproximando-se de uma ciência abstrata do 

espaço, como arcabouço sistematizador de conteúdos empíricos – por si sós a serem 

superados, em prol de um paradigma científico e universal” (DAMIANI, 2008, p. 11). O 

segundo implica a assimilação da influência marxista. Dentro desta Geografia Crítica de 

cunho marxista, o aporte lefebvriano implica um  

 

projeto de reconstituição de método, que inclui certo esforço epistemológico e 
histórico para situar e, assim, compreender a categoria espaço no processo social 
contemporâneo: incluindo o significado da inversão metodológica e teórica de 
suporte lógico-espacial, no âmbito da ciência do espaço, em produção de espaço 
para os estudos geográficos. E, através da produção de espaço, chegar a uma 
concepção de uma crítica à economia política do espaço e o lugar da Geografia na 
crítica social (DAMIANI, 2008, p.11). 
 

Para Lefebvre o espaço não é produzido como um produto qualquer (um quilograma de 

açúcar ou um metro de tecido, em seu exemplo), ele compreende as relações sociais 

produzidas, compreende as relações entre as coisas em sua coexistência e simultaneidade, ele 

resulta de uma sequência ou conjunto de operações e não pode se reduzir a um simples objeto; 

mas ele não é ficção ou irrealidade, “idealidade” comparável àquela de um signo ou 

representação. Ele é produto, mas também permite a produção e o consumo de ações, 

implicando muitos conhecimentos (LEFEBVRE, 1974, p. 88-9). 

A produção do espaço não é apenas de um espaço mental, é também produção de 

objetos que ocupam um espaço, não apenas produtos, mas também obras (ainda que estas 

últimas, cada vez em menor número) 6. O espaço se produz e reproduz em conexão com as 

forças produtivas e as relações de produção. O espaço está presente como lugar da realização 

do produto e como produto ele mesmo, mas também como mediação. Não se reduz nem aos 

objetos que ele contém, nem à sua soma, portanto, não é a soma de lugares e praças desses 

produtos (LEFEBVRE, 1974, p. 94), pelo contrário, pode-se dizer que ele, ao mesmo tempo, 

contribui no desenvolvimento das forças produtivas e é força produtiva.  

                                                           
6
 As obras, para Lefebvre, seriam as verdadeiras criações, aquelas que produzem o humano e que produzem os 

homens no curso de sua humanização (LEFEBVRE, 1961, p. 50). 
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Lefebvre também aponta para o fato de que o espaço não se produz como uma 

superestrutura, mas que seria, antes de tudo, condição e resultado, além de que o Estado e as 

instituições que o compõem supõem um espaço e o organizam segundo suas exigências, 

portanto, não tem nada de “condição” a priori dessas instituições. O espaço é relação social 

inerente às relações de propriedade e ligada às forças produtivas, manifestando sua 

polivalência, sua “realidade” formal e material, ele é 

 

Produto que se utiliza, que se consome, ele é também meio de produção. Redes de 
trocas, fluxo de matérias-primas e de energias que recortam o espaço e são por ele 
determinados. Este meio de produção, produzido como tal, não pode se separar 
nem das forças produtivas, das técnicas e do saber, nem da divisão do trabalho 
social, que o modela, nem da natureza, nem do Estado e das superestruturas 
(LEFEBVRE, 1974, p. 102). 

 

A incorporação dos posicionamentos teóricos de Lefebvre dentro da Geografia Crítica 

aparece pela necessidade de se debater com ela, já que, ainda que ela constitua um avanço 

com relação à Geografia teorético-quantitativa pela sua busca em investigar o espaço concreto 

produzido pelas relações sociais, corre o risco de tomar o espaço em suas determinações 

puramente físicas, não conseguindo discernir o caráter abstrato que o espaço também tem no 

capitalismo. Do nosso ponto de vista, faz-se necessário desvendar tal concretude do espaço, a 

qual corresponde a um processo de concretização de abstrações, o que quer dizer que o 

espaço está inserido no processo de reprodução social não apenas como espaço visível-

legível, tal como Lefebvre o mostra, senão também como abstração. A Geografia Crítica 

tende a valorizar apenas a materialidade dos processos e a subvalorizar seu caráter abstrato no 

capitalismo, mas as determinações abstratas (principalmente no nível econômico) têm a 

potência de contribuir para a configuração de uma sociabilidade abstrata, estabelecendo uma 

realidade que não é apenas concreta, nem apenas abstrata, mas que está posta na contradição 

fetichista entre concreto e abstrato. 

A abstração é recurso metodológico e expressão do processo mediante o qual se 

configura a realidade factual da nossa área de pesquisa, portanto a aproximação ao processo 

de concretização das abstrações é muito importante para desvendar teoricamente a 

persistência do campesinato de Villavieja inserido dentro do processo de modernização, 

definindo esta como “um processo de abstração, no qual, através do desenvolvimento das 

forças produtivas o homem se apropria da natureza, cada vez mais envolvido por mediações” 

(PAULA, 2009, p. 72). Esta primeira definição de modernização não esconde a necessidade 

de defini-la mais exaustivamente mais a frente nesta pesquisa e de relacioná-la com o 
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processo geral de acumulação primitiva, mas o que importa desta primeira definição, por 

enquanto, é que ela nos permite pensar que o espaço está inserido no processo de reprodução 

social como abstração-concreta e é por isso que é necessário desenvolver um pensamento 

sobre as determinações abstratas do espaço físico, concreto.  

Convém lembrar, portanto, o que é definido por Lefebvre como “abstração concreta”; 

para ele esta tem existência real, a diferença da abstração mental ou abstração “pura”; isto 

quer dizer que tem uma existência prática, que se dá a partir das relações sociais, já que “toda 

forma mental tem igualmente uma realidade social” (LEFEBVRE, 1977, p. 61), portanto, a 

abstração concreta se liga ao conteúdo: o devir e a prática social. Para ilustrar o melhor 

exemplo do que seria esta abstração concreta, o autor nos remete ao primeiro capítulo de O 

Capital; nele a mercadoria pode se definir como abstração concreta porque 

 

tem um caráter abstrato quando seu caráter material (produto destinado a um uso) 
coloca-se em suspense, nos circuitos de troca. Mas ela não pode existir de forma 
puramente mental e formal, sem relação com o solo, sem pés, sem avaliação em 
dinheiro, sem finalidade num uso (consumo). Se a forma mercadoria dissimula o 
processo real (trabalho produtivo, percursos complexos), ela os contêm. Da mesma 
forma o Estado, forma política. (LEFEBVRE, 1977, p. 64). 

 

Na sequência, o autor nos adverte sobre a importância das mediações e da reciprocidade 

das mediações que não são apenas mentais (intelectuais), mas reais e nas quais se desdobram 

as propriedades, mentais e reais, das coisas. Lefebvre, seguindo Hegel, considera que estas 

propriedades não se determinam apenas pela origem e pela finalidade, mas, sobretudo, pela 

operação que quebra o fim e o meio, o original e o terminal (LEFEBVRE, 1977, p. 64-5). 

A abstração concreta surge, portanto, da mesma forma que o conceito hegeliano “por 

sua vez meio e fim, ao mesmo tempo abstrato e concreto, ele se torna mais real, mais 

consistente que os termos ligados a ele, primordiais, no início” (LEFEBVRE, 1977, p. 65). 

Em Marx, este papel corresponde à mercadoria, o dinheiro e o mercado. Eles parecem se 

impor sobre os seus fundamentos e seus fins e, entretanto, não poderiam existir sem eles. 

Na obra de Marx, segundo Lefebvre, a mediação e sua forma tendem a se substantificar, 

a autonomizar, mas não o conseguem, elas persistem e subsistem num estado intermediário 

entre a abstração “pura” e a materialidade. É este estado que caracteriza a abstração concreta: 

a “ficção-realidade”. O exemplo deste modo de existência social é o dinheiro, já que ele tende 

a se autonomizar diante do processo que o produz, mas ele não pode se produzir a si mesmo 

(mesmo que ele quase o atinja por meio da especulação e da manipulação monetária). “Resta 

um abismo infranqueável entre esse quase e a realização do sonho. Se os capitalistas 
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especuladores chegassem a superar o abismo, o capitalismo desabaria; porque nada limitaria o 

dinheiro e sua proliferação; ele perderia o valor de troca e é necessário ter um ato de troca 

como referente” (LEFEBVRE, 1977, p. 66). 

Como a abstração concreta é um estado intermediário, o problema radica em saber em 

que “momento” de realização ela está, ao não conseguir definir seu grau de realidade, as 

abstrações como o dinheiro, a imagem ou o Estado conseguem despertar um profundo 

fascínio a partir do que se configura o fetichismo. O espaço, em seu caráter intermediário ele 

mesmo, que oculta as relações sociais que o produzem, tende também a transformar-se em 

fetiche. 

Para Lefebvre, o caso do espaço (social) é exemplar, como processo material dialético, 

de uma abstração concreta. Existem várias aproximações à questão em suas obras. De forma 

mais ampla, o espaço como produto se torna produtivo passando pela abstração extrema. O 

espaço, de início físico (a natureza), é elaborado num duplo jogo de representações: as 

representações mentais e os “espaços de representação” sociais. Esta dupla elaboração afeta o 

corpo e o vivido deixando-os numa zona de penumbras onde o percebido se instala e se 

mantém no nível do imediato. Porém, a imediaticidade não desaparece, ela transparece no 

corpo, mas também, nas artes por serem distintas do saber e da existência física 

“inconsciente”. (LEFEBVRE, 1977, p. 63). 

Num sentido mais restrito, o caráter de abstração concreta da mercadoria e do dinheiro 

(do Estado, por que não?) ratifica o caráter de abstração concreta do espaço determinado pela 

relação social capitalista, do espaço da mercadoria e do espaço-mercadoria. Isto porque a 

oposição entre valor de uso e valor de troca está sempre presente, aquele não desaparece pela 

predominância deste 

 

A oposição paradigmática (pertinente) entre a troca e o uso, entre os circuitos 
globais e os lugares definidos de produção e de consumo, muda-se aqui em 
contradição dialética, espacializando-se. O espaço assim definido tem um caráter 
abstrato-concreto: abstrato porque não tendo existência a não ser pela 
permutabilidade de todas as suas partes componentes - concreto porque 
socialmente real e localizado como tal. Portanto homogêneo e, no entanto, 
quebrado (LEFEBVRE, 1974, p. 394).  

 

Este caráter do espaço, na metade do caminho entre o abstrato e o concreto, atrapalha a 

análise. A Geografia Crítica fica pressa apenas a um dos polos da relação, o polo da 

materialidade, expresso na predominância do materialismo dialético como forma de análise o 

que, em palavras de Alfredo (2009, p. 389), “tornou secundária a análise das formas abstratas 
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do valor e da forma valor, limitando os termos desta geografia naquilo que diz respeito a se 

pensar o próprio espaço como uma das formas abstratas de realização de uma sociabilidade 

determinada pelos processos de abstração”. Isto quer dizer que os termos das contradições 

específicas do moderno e da modernização foram deixados de lado, levando a pensar o espaço 

apenas como veículo de abstrações e não como abstração ele mesmo, próprio do moderno e 

da modernização. 

Mas esta forma de análise pressupõe uma concepção da modernização, aquela que 

especificamos anteriormente e que, nem sempre, corresponde com a modernização tal e como 

assumida pelos cientistas sociais, em geral e pelos geógrafos, em particular. Para Alfredo 

(2009), os representantes da geografia crítica que ficaram presos à visão materialista do 

espaço o fizeram porque tiveram uma compreensão restrita, no século XX, da forma dialética 

do pensamento ocidental dos séculos XVIII e XIX (Kant, Hegel e Marx), que foi entendida 

como se fosse estritamente temporal, não reconhecendo, na lógica (de Hegel e de Marx), os 

termos de uma razão negativa cuja identidade posta pela contradição se efetivou como 

negatividade temporal, o que significa que a contradição (nos termos do Hegel) se expressa 

como uma lógica intemporal. Nas palavras do autor 

 

Ser e não ser, no entanto, são postos como identidade negativa de uma contradição 
em que a distensão temporal é eliminada, isto é, ser para depois não ser, - a 
eliminação desta sucessão, no entanto – e condição essencial para a efetividade de 
uma razão propriamente destituída do tempo como critério de sua própria 
identidade negativa. A essência, assim posta, é a própria negatividade do tempo 
(ALFREDO, 2009, p. 384). 

 

Quer dizer que na forma de sociabilidade que se impõe a partir da modernização, uma 

sociabilidade baseada numa racionalidade irracional, a simultaneidade substitui à sucessão 

como condição de sua existência. Mas isto não quer dizer que a razão dialética seja própria da 

modernidade. 

Continuando com o raciocínio do autor, a Geografia tendeu a considerar tempo e espaço 

como integrados afirmativamente e impensáveis um sem o outro, o que trouxe limitações 

positivistas para sua análise do espaço social, enquanto que a restrição contraditória da 

relação entre espaço e tempo (a razão desprovida do tempo como critério de identidade 

negativa) aproximou-nos da compreensão de que “uma realidade determinantemente espacial 

era resultado e limite do processo de reprodução do capital” (ALFREDO, 2009, p. 386) e que 

a restrição do tempo de circulação não era uma afirmação do tempo, mas sua negação, “como 

condição lógica dos processos de reprodução social de uma sociabilidade contraditória e em 
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crise” (ALFREDO, 2009, p.386). O processo social no capitalismo implica a negação do 

tempo, não sua afirmação (como adensamento de fluxos materiais e imateriais) e, ao mesmo 

tempo, o espaço, no capitalismo, coloca-se como categoria do capital. Esclarecemos de início, 

que esta ideia é polêmica e difícil de ser utilizada para os fins desta pesquisa. 

Mas o importante para resgatar deste raciocínio, do nosso ponto de vista é que 

aproximarmo-nos da crítica marxista (ou melhor, marxiana) para o entendimento da realidade 

espacial implica desenvolver um pensamento crítico da modernização, ou seja, apropriar-nos 

de categorias desenvolvidas na obra de Marx para estabelecer uma forma crítica sobre o 

moderno e a modernização. Na sequência, discutiremos a possibilidade de se pensar de outra 

forma a dialética aplicada ao espaço e tomaremos o caso da “dialética sócio-espacial” de 

Edward Soja, como um exemplo das limitações da chamada Geografia Crítica “tradicional”, 

para superar a armadilha de considerar o espaço unicamente a partir de uma perspectiva 

material, concreta. 

 

Na busca de uma “dialética espacial” 

 

A preocupação com uma abordagem dialética para se pensar as decorrências do 

campesinato em meio a um processo de generalização da relação social capitalista está 

inspirada em Oliveira (1999) para o qual a Geografia moderna, como a maioria das ciências 

humanas, nasceu no século XIX “sob a égide do debate filosófico entre o positivismo, o 

historicismo e por certo a influência da dialética” (OLIVEIRA, 1999, p. 65, grifo nosso). Para 

ele, esta última posição estaria representada nos trabalhos e Kropotkin e Reclus7. Segundo o 

mesmo autor, o debate epistemológico dos inícios da disciplina geográfica não era muito 

diferente daquele que acontecia nas outras ciências sociais, mas muitos autores 

“geografizaram” o debate filosófico ente positivismo e historicismo, substituindo-o pelo 

confronto entre determinismo e possibilismo, portanto 

 

Essa postura, em primeiro lugar, retira a discussão do campo da filosofia, em que 
ela deve ser feita, e remete-a a análise da realidade (relação entre a sociedade e a 
natureza) vista quase que exclusivamente entre geógrafos. Em segundo lugar, 
remete a origem da geografia, exclusivamente, ao positivismo, Em terceiro lugar, 
continua desconhecendo as possibilidades de existência de uma terceira raiz do 

                                                           
7 O autor refere-se à antologia de Reclus ‘A Geografia ao serviço da vida’ (1980) e às Ouvres de Kropotkin 
(1976) 
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pensamento geográfico, construída sob a influência da dialética (OLIVEIRA, 1999, 
p. 66). 

 

Para o autor, o debate filosófico do século XIX tinha como centro a possibilidade de as 

ciências humanas possuírem estatuto científico próprio, debate este que opunha positivistas, 

historicistas e dialéticos; segundo ele, esse rico debate deve ser entendido no interior de uma 

visão social de mundo entendida como perspectiva de conjunto, estrutura categorial e estilo de 

pensamento socialmente condicionado que pode ser ideológico ou utópico, sem que estas 

formas de pensar o mundo estejam desarticuladas e sendo entendidas historicamente 

(OLIVEIRA, 1999, p. 166). 

No relativo especificamente à dialética no pensamento geográfico, para o autor, esta foi 

uma raiz propositalmente esquecida que nascera no pensamento de Reclus e Kropotkin, e, 

embora fosse discutida por contemporâneos de Marx, seu debate apenas foi retomado na 

Geografia no final da década de 1930 e início da década de 1940. Já no relativo 

especificamente ao campo da Geografia Agrária, este campo tem a influência do pensamento 

marxista, marcado por princípios como: o condicionamento histórico e social do pensamento 

e seu concomitante caráter ideológico de classe, aspecto que nega o caráter pretensamente 

neutro e objetivo do discurso científico da Geografia (OLIVEIRA, 1999, p. 69, grifo nosso). 

Para ilustrar melhor a influência marxista, o autor remete a um famoso trecho de os 

Grundrisse 

 

é na produção social da própria vida que os homens contraem relações 
determinadas, necessárias e independentes de sua vontade, relações de produção 
estas que correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento de suas 
forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção forma a 
estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a 
superestrutura jurídica e política, e à qual correspondem formas sociais 
determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o 
processo em geral da vida social, política e espiritual. Não é a consciência dos 
homens que determina seu ser, mas, ao contrário é o seu ser social que determina a 
sua consciência... Assim, como não se julga o que um indivíduo é a partir do 
julgamento que ele faz de si mesmo, da mesma maneira não se pode julgar uma 
época de transformação a partir de sua própria consciência; ao contrário, é preciso 
explicar esta consciência a partir das contradições da vida material, a partir do 
conflito existente entre as formas sociais e as relações de produção (MARX, 1989, 
p. 5). 

 

A citação de Marx estabelece que as relações de produção surgem da interação do 

homem com a natureza e com os próprios homens e que o conjunto de todas elas constitui a 

estrutura econômica da sociedade, a qual condiciona a superestrutura e as formas de 
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consciência. Também estabelece que o modo de produção da vida material determina a vida 

social, que o ser social (em suas relações) determina a consciência e que a história da 

sociedade só se explica por meio da contradição entre as formas sociais e as relações de 

produção (ou, melhor, entre as forças produtivas e as relações sociais de produção). Estas 

premissas determinaram grosso modo os fundamentos do materialismo dialético8 como um 

“sistema” que orientou as aproximações à dialética na Geografia, mas a consideração do 

materialismo dialético enquanto sistema fez perder a sua ligação com a lógica dialética, 

proveniente do pensamento de Hegel e da qual, tanto Marx, quanto Engels se reconheciam 

subsidiários. 

Uma aproximação relativamente limitada da relação entre dialética e espaço foi posta na 

concepção de dialética sócio-espacial, contida no livro Geografias pós-modernas de Edward 

Soja, quem, seguindo a Lefebvre, estabelece uma distinção entre o espaço abstrato ou espaço 

per se e espacialidade da base social, o espaço criado de organização e da produção sociais. 

Segundo o autor, para aqueles teóricos que tomaram o espaço de forma materialista, espaço e 

tempo representam a forma objetiva da matéria e estão inextricavelmente ligados. Esta 

concepção física, generalizada e abstrata do espaço foi incorporada na análise materialista da 

história e da sociedade, interferindo na interpretação da organização espacial humana como 

um produto social, mas esse espaço físico foi uma base epistemológica ilusória para se 

analisar o sentido concreto da espacialidade humana já que, mesmo que ele seja dado, sua 

organização e seu sentido são produto da transformação e da experiência sociais (SOJA, 1989, 

p. 101). Soja destaca de forma correta esta primeira oposição que ressaltamos anteriormente. 

O espaço (social) seria uma estrutura criada comparável a outras construções sociais 

resultantes da transformação da natureza, a “segunda natureza” marxiana corresponderia com 

a espacialidade transformada e socialmente concretizada que emerge da aplicação do trabalho 

humano. Essa “segunda natureza” seria o sujeito-objeto da análise histórica materialista da 

espacialidade. Se aceitarmos que o espaço é um produto social e não uma estrutura separada, 

o que importará é a relação entre o espaço criado e as demais estruturas, dentro de 

determinado modo de produção. Para o autor, portanto, a dialética sócio-espacial estaria 

relacionada com a forma como o espaço e sua organização política, expressam as relações 

sociais, mas também reagem contra elas (SOJA, 1989, p. 102-3). 
                                                           
8 Parece ter sido Plekhanov (1976) quem cunhou o termo “materialismo dialético”, já que em nenhum momento 
da teoria de Marx ou de Engels aparece mencionado como tal. O esclarecimento é importante, pois mostra que 
nem Marx, nem Engels perderam a ligação do seu pensamento com Hegel, o que parece ter acontecido com os 
marxistas “clássicos” que lhes sucederam, com a notável exceção de Lênin, como mostrado por Lefebvre (1975). 
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Esta definição de Soja está baseada num trecho de A revolução urbana que 

transcrevemos: 

 

Pode-se definir a realidade urbana como uma “superestrutura”, na superfície da 
estrutura econômica, capitalista ou socialista? Como um simples resultado do 
crescimento das forças produtivas? Como uma modesta realidade, marginal em 
relação à produção? Não! A realidade urbana modifica as relações de produção, 
sem, aliás, ser suficiente para transformá-las. Ela torna-se força produtiva, como a 
ciência. O espaço e a política do espaço “exprimem” as relações sociais, mas 
reagem sobre elas (LEFEBVRE, 1999, p. 26-7)9. 

 

Continuando com a reflexão, Soja expressa que a elaboração teórica de Lefebvre abre a 

possibilidade de uma complexa dialética socioespacial, funcionando dentro da estrutura da 

base econômica, em contraste com a formulação materialista que encara a organização das 

relações espaciais como expressão cultural restrita ao âmbito da superestrutura. Para Soja, a 

premissa básica da dialética socioespacial é que “as relações sociais e espaciais são 

dialeticamente interativas, interdependentes; que as relações sociais de produção são 

formadoras do espaço e contingentes ao espaço” (SOJA, 1989, p. 103). 

Posteriormente, Soja destaca os posicionamentos de Ernst Mandel sobre as 

desigualdades regionais no capitalismo como outro tipo de dialética socioespacial porque este 

autor não subordina a estrutura espacial do desenvolvimento desigual (entre regiões) à classe 

social, mas encara-a como estando num plano tão importante como o da exploração da mão 

de obra pelo capital. Neste aspecto, ele até sugere uma poderosa força revolucionária advinda 

das desigualdades espaciais próprias do desenvolvimento do capitalismo (SOJA, 1989, p. 

103-4). Lefebvre e Mandel, então, atribuem à estrutura das relações espaciais um potencial 

significativo de transformação da sociedade capitalista comparável àquele que tem o 

enfrentamento entre capital e trabalho. 

Para Soja, o aspecto mais importante da concepção de espaço em Lefebvre e Mandel é 

que, para eles, o espaço organizado representa mais que um reflexo das relações sociais de 

produção, que pode gerar grandes contradições e que pode transformar potencialmente o 

modo de produção. Para ele, é esta a ideia geral da “dialética sócio-espacial”. 

Mesmo que reconheçamos a importância das contribuições de Lefebvre e Mandel para 

se pensar o espaço como elemento atuante dentro das relações sociais de produção, o espaço 

                                                           
9
 Um dos problemas que nós geógrafos temos para nos apropriar do arcabouço teórico de Lefebvre é que, em 

trechos como o citado, as categorias “espaço”, “cidade” e, ainda, “realidade urbana” parecem querer significar a 
mesma coisa. 
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ultrapassa amplamente esta função e a apresentação de Soja minimiza demasiadamente as 

contribuições de Lefebvre no que diz respeito. Além disso, o espaço não consegue fugir da 

consideração do espaço de uma perspectiva materialista, é por isso que sublinhamos suas 

múltiplas referências à estrutura. 

Acreditamos que existem possibilidades mais amplas e profundas para o método 

dialético aplicado ao espaço. Para isso, procuramos em outras referências da ampla obra de 

Lefebvre. Na introdução de Lógica Formal, Lógica Dialética, ele chega numa primeira 

definição segundo a qual a dialética corresponde ao exame das interações entre os elementos 

opostos (como sujeito e objeto, por exemplo) que fazem parte do conteúdo do real. A lógica 

formal não consegue ir além da forma “pura”, necessária ao pensamento como início dele, 

mas sem conteúdo, por conseguinte, a lógica concreta ou lógica do conteúdo será a lógica 

dialética (LEFEBVRE, 1975, p.83). 

Ainda, para estabelecer a validez da lógica dialética aplicada ao espaço, devemos levar 

em conta o princípio da dupla determinação, a partir do qual “as determinações de um 

mesmo termo não são apenas exteriores uma à outra na oposição, mas inerentes uma à outra 

no termo” (LEFEBVRE, 1975, p. 7). Ou, dito de outra forma, ele não busca apenas as 

relações (diferenças, oposições, polaridades e implicações recíprocas, conflitos e contradições 

etc.) entre determinações. “Ela (a dialética) descobre as diferenças, as dualidades, as 

oposições e os conflitos, no interior de cada determinação” (LEFEBVRE, 1961, p. 52, grifo 

no original). Isto quer dizer que um mesmo enunciado pode ser verdadeiro e/ou falso, 

dependendo do referencial adotado para avaliá-lo.  

Este tipo de contradição só pode vir de uma confrontação do pensamento com o real, o 

aspecto ressaltado pelo texto de Soja. A lógica concreta resume, ao mesmo tempo, 

experiências humanas e exigências racionais. A razão dialética supera o pensamento formal e 

o entendimento, fundando-se sobre o entendimento da natureza e sobre a natureza, que é 

dialética porque a natureza é dialética. “O espírito não está fora do mundo, pois o pensamento 

não é senão o homem pensante e atuante, com toda sua vida e sua história” (LEFEBVRE, 

1975, p. 187). Isto implica que as leis do real não são “imanentes” aos fenômenos, porque são 

leis do devir, do próprio movimento. 

Quando Lefebvre introduz suas considerações sobre a lógica concreta, lógica dialética 

que implica e supera a lógica formal, ele está resgatando o pensamento de Hegel, que coloca 

no princípio de identidade (A=A) a possibilidade da diferença. Lefebvre, seguindo Hegel, 

menciona que nada existe que não contenha em si o ser e o nada. “o ser não ‘passa’, mas já 

passou no nada e o nada já passou no ser”, o que quer dizer que o ser e o nada são misturados, 
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transformados no “mesmo”, mas que são tomados em sua relação, que é uma relação de 

exclusão ativa um do outro “de tal modo que cada um dos dois, o ser e o nada, desaparecem 

imediatamente no seu contrário” (LEFEBVRE, 1975, p. 190). 

Isto também quer dizer que o ser real (concreto) separado de seu “fim” está determinado 

a desaparecer; mas isto não quer dizer que os sujeitos e objetos reais e concretos sejam e não 

sejam, ao mesmo tempo, mas que se manifestam sempre em relação com outra coisa, com um 

conteúdo e com o mundo inteiro. Uma frase resume tudo perfeitamente: “Nada existe no 

mundo que não seja um estado intermediário entre o ser e o nada” (LEFEBVRE, 1975, p. 

191, grifo no original). A interpretação da relação hegeliana entre o ser e o nada permite 

compreender que, mesmo que exista absoluta unidade entre o “ser” abstrato e o nada, esta 

operação já põe uma diferença, um enriquecimento, uma síntese: a “negação da negação”, que 

é o devir, negação simultânea do ser e do nada, “convertendo-se um no outro, o ser e o nada 

‘devém’. O devir - terceiro termo – envolve ambos, supera-os, mas conservando o que têm de 

determinado: precisamente a incessante conversão de um no outro” (LEFEBVRE, 1975, p. 

191). 

O devir, portanto, implica a noção abstrata do devir, mas a supera porque faz com que 

“alguma coisa” se transforme ou seja aniquilada, isto é, que o que ainda não é tende a ser e o 

que era vai deixar de ser. A tendência implica a passagem do ser ao não-ser e, 

reciprocamente, a transição que pode ser analisada por meio da abstração. O que existe é, 

num certo sentido, mas, em outro, não passa de uma aparência em processo de 

desaparecimento, isto se aplica tanto à história dos indivíduos, quanto à “História”, aos 

sistemas e regimes político-econômicos (Lefebvre coloca o exemplo do Império Romano do 

século II, a monarquia de Luis XIV ou o capitalismo do final do século XIX estudado por 

Marx), todos são, mas carregam em seu ser o “germe” da sua destruição: “todas as forças que 

os levarão à morte e que já são e querem ser” (LEFEBVRE, 1975, p. 191-2). Esta ideia será 

importante no transcurso desta pesquisa, para compreendermos como a modernização carrega 

em si mesma sua própria negatividade. 

A contradição dialética não é apenas contradição formal, ela tem raiz profunda no 

conteúdo, no ser concreto. Não basta apenas A, a identidade imóvel, ela se torna 

simultaneamente A’ e não A’, depois A etc. A contradição dialética deve ser encarada como 

sintoma de realidade, “só é real aquilo que apresenta contradições, aquilo que se apresenta 

como unidade de contradições” (LEFEBVRE, 1975, p. 192, grifo no original). A partir desta 

afirmação se define uma regra metodológica: Para determinar o concreto tem que ser 

descobertas as suas contradições. A unidade das contradições implica uma identidade, outra 
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identidade diferente da identidade formal “a dialética é a ciência que mostra como as 

contradições podem ser concretamente (isto é, vir a ser) idênticas, como passam uma na 

outra” (LEFEBVRE, 1975, p. 192-3, grifo no original). A dialética mostra, também, que a 

razão não deve tomar essas contradições como coisas mortas, mas como coisas vivas, móveis, 

lutando entre elas e passando uma na outra (este aspecto sim, resgatado pelo materialismo 

dialético mais tradicional, aquele que parte da Dialética da natureza, de Engels). 

Como se insere o espaço dentro desta perspectiva metodológica? Tem que se pensar o 

espaço como prenhe de contradições, o que não se consegue se houver ciência do espaço, 

propriedades duais do espaço, se ele for o lugar ou o conjunto e lugares da coerência ou se 

houver apenas uma realidade mental (LEFEBVRE, 1974, p.337). O pensamento dialético se 

liga ao tempo, as contradições expressam forças e relações que se enfrentam na história. O 

exame das contradições do espaço implica uma superação da lógica formal aplicada ao 

espaço. 

Contudo, Lefebvre também esclarece que, em aspectos especificamente espaciais, como 

a definição de uma centralidade, se impõe um método dialético que não seria mais aquele de 

Hegel nem aquele de Marx, fundado sobre a análise do tempo histórico e da temporalidade. 

Há uma conexão entre espaço e dialética, o que quer dizer que há contradições no espaço que 

implicam–explicam as contradições no tempo histórico, mas que não se reduzem a essas 

contradições (para além da visão de Soja). De modo inverso, se a noção de contradição se 

distingue da temporalidade e da historicidade e se estende ao espaço pode haver aí movimento 

dialético da centralidade (LEFEBVRE, 1974, p. 382).  

Da mesma forma, em outro aspecto especificamente espacial, como o movimento 

“centralidade–periferia”, põe-se em jogo a lógica e a dialética em sua dupla determinação. De 

um lado, se partirmos da lógica se tende a descartar a dialética, mas nunca se consegue 

eliminar as contradições. Do outro, se partir da dialética, da teoria das contradições, 

subestima-se a lógica, a coerência e a coesão (LEFEBVRE, 1974, p. 384), o que nos lembra, 

de novo, que a lógica formal é um momento necessário e imprescindível da lógica dialética. 

Como se chega, então, a um esquema por meio do qual a lógica formal se impõe como 

forma de compreender o espaço? O exemplo proposto por Lefebvre é o da antropologia 

(estrutural?), que trata o espaço “como um meio de operações classificatórias, como uma 

nomenclatura de coisas a partir de operações independentes do conteúdo, quer dizer, das 

próprias coisas” (LEFEBVRE, 1974, p. 341). Como mencionado anteriormente, o saber 

acompanha o real e, portanto, a lógica concreta surge do confronto com o concreto. Assim, a 

lógica formal se identifica com o “puro” saber, que se basta a si mesmo. Desta forma, este 
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saber “puro” sobrepõe ao objeto sua classificação, reduzindo o conteúdo ao continente 

(formal) o que, quando se torna uma proscrição, suprime as diferenças. O reducionismo 

levado ao extremo provoca “a redução do tempo ao espaço, a redução do valor de uso ao 

valor de troca, a redução dos objetos aos signos e do ‘real’ à semiosfera” (LEFEBVRE, 1974, 

p. 342). Finalmente, todas estas reduções implicam a redução do movimento dialético à lógica 

e do espaço social ao espaço mental. 

Este espaço abstrato é amplamente descrito por Lefebvre, correspondendo com a 

redução do concreto ao abstrato, mas não é uma entidade ou “substância”. Lefebvre, 

retomando a Leibniz, lembra-nos que o espaço “puramente” concebido não tem elementos 

nem forma, suas partes são indiscerníveis e por isso ele se aproxima da identidade “pura”, 

vazia porque “puramente” formal. Para introduzir uma determinação nela é preciso introduzir 

um conteúdo mediante o ato que discerne partes e nelas introduz uma ordem e, portanto, um 

tempo. A lógica simbólica não pode ser formulada sem fazer referência a um espaço e a um 

tempo (LEFEBVRE, 1974, p. 342-3). 

De novo, a importância da lógica formal como ponto de partida do pensamento radica 

em que ela permite discernir as mediações pelas quais a forma adquire conteúdos, isto para 

pôr em evidência as metáforas, principalmente aquela que compara o espaço mental a uma 

folha em branco sobre a qual o psíquico e o psicológico inscreveriam suas variações e 

variáveis, deslocando a análise do espaço social começando por substituí-lo por um espaço 

mental geométrico. A teorização sobre o espaço mental e sua identificação com o vazio, com 

o branco, tem por objetivo apenas a memorização e o reconhecimento (subjetivo) dos lugares, 

de maneira que o espaço objetivo e a imagem subjetiva do espaço coincidem, portanto o 

mental e o social. Estas aproximações podem gerar tanto uma confusão, quanto um 

distanciamento entre o concebido, o percebido e o vivido; entre as representações do espaço e 

os espaços de representação; enquanto que o problema teórico é juntá-los para revelar as suas 

contradições. (LEFEBVRE, 1974, p. 343-4). 

Por esta razão se sublima a importância da ilusão espacial, que não provém nem do 

espaço geométrico, nem do espaço visual, nem do espaço social, mas da telescopagem entre 

eles (a passagem de um a outro); deste movimento se infere a falsa consciência do espaço 

abstrato e sua falsidade objetiva. O “senso comum” confunde a abstração visual, que reduz os 

objetos à abstração especular/espetacular e a abstração científica, com seus procedimentos 

analíticos, portanto redutores. Esta mistura de abstrações, redutora do real, se opera sobre a 

folha branca com a escrita como abstração sem conteúdo. As consequências graves deste 

processo derivam do fato de que as abstrações são todas elas, meio de ação e de dominação 
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sobre a matéria, portanto, de destruição. Se o visual à parte dissolve o corpo e a energia 

natural, sua junção lhes confere o poder de compensar a impotência do olhar puro pelo poder 

dos operadores técnicos e da abstração científica (LEFEBVRE, 1974, p. 344, grifo nosso). 

Mas esta análise não terá sentido se não se restituir a economia política como conhecimento 

da atividade produtiva, não apenas das coisas no espaço, mas do próprio espaço. 

O fundamento da leitura que empreendemos da obra de Lefebvre é o de desvendar as 

contradições que estão sempre presentes na forma que parece “pura”, neste caso o espaço 

abstrato. Ele não pode se conceber abstratamente, pois tem sempre um “conteúdo” que 

consiste em contradições que a forma abstrata parece reduzir, mas que sua análise torna 

manifesta. O espaço é, ao mesmo tempo, homogêneo e fraturado, unificado e fragmentado, 

mas a “lógica do espaço”, com sua coerência e significações aparentes, esconde a violência 

inerente a este processo de abstração e ao espaço instrumental que parece racional e evidente 

(LEFEBVRE, 1974, p. 352-3). 

Todavia, segundo Lefebvre, “O espaço abstrato não se compreende abstratamente a não 

ser por um pensamento que separa (que disjunta a lógica e a dialética), que reduz (as 

contradições à coerência), que mistura os resíduos da redução (a lógica e a prática social, por 

exemplo)” (LEFEBVRE, 1974, p. 353-4, grifos no original). Considerado como instrumento, 

é primeiro o lugar da natureza, ferramenta que visa submetê-la e destruí-la, ele corresponde à 

amplificação da prática que gera redes cada vez mais vastas e densas; mas, também, 

corresponde com o trabalho abstrato o qual não tem nada de uma abstração mental ou 

científica, senão que tem uma existência social, como o valor de troca ou a forma-valor. O 

espaço abstrato é, antes de tudo, meio de troca que tende a absorver o uso, o que não exclui o 

uso político (espaço da dominação estatista, da violência militar e das estratégias), neste 

espaço se desdobra o mundo da mercadoria com suas implicações: acumulação e crescimento, 

cálculo, previsão, programação; este espaço é onde age a tendência ao homogêneo 

(LEFEBVRE, 1974, p. 354). Voltaremos sobre o trabalho abstrato posteriormente, por 

considerá-lo fundamental no entendimento do processo de modernização. 

O espaço abstrato, fundamento do processo de homogeneização por meio da abstração, 

num processo que vai do afastamento do corpo para a primazia do escrito, contém em si todos 

os fragmentos: intelecto analítico, Estado e razão de Estado burocrática, saber “puro” e 

discurso de poder, implicando uma “lógica” que o dissimula e mascarando as contradições 

que o espaço abstrato reúne em si, assim como o espetáculo e a violência. Enfim, este espaço 

abstrato não se diferencia facilmente do espaço elaborado pelos filósofos, fusionando o 

inteligível (“res extensa”), com o político, o saber com o poder (LEFEBVRE, 1974, p. 355). 
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Posteriormente, a análise de Lefebvre retomará outros aspectos desta complexidade de 

contradições do espaço e no espaço abstrato que se apresenta como “puro”, mas ressaltamos 

apenas aquelas que consideramos estar mais relacionadas com nosso objeto de pesquisa. 

As contradições do espaço são diferentes das contradições no espaço, estas últimas 

correspondem àquelas provenientes do tempo. A contradição entre centralidades e periferias é 

uma típica contradição do espaço, mas que surge a partir de contradições no espaço, que são 

aquelas específicas das relações de produção. Estas não são revogadas por aquelas, mas 

tendem a absorvê-las e escondê-las (de maneira fetichista). Em relação a esta oposição 

Lefebvre aponta 

 

Contradições e conflitos no espaço (provenientes do tempo) desapareceram? 
Certamente não. Eles estão sempre aí, com as implicações, com as estratégias e 
táticas que suscitam, notadamente os conflitos de classe. As contradições do espaço 
os envolvem, supõem-nos, superpõem-se a eles, os levam a um degrau superior e 
os reproduzem amplificando-os. Após esse deslocamento, acontece que as 
contradições novas atraem sobre si a atenção, desviam o interesse e parecem 
aniquilar as antigas contradições, e mesmo absorvê-las. Isso não é senão uma 
aparência. Somente uma análise dialética permite descobrir as relações exatas entre 
as contradições no espaço e as contradições do espaço: aquelas se atenuam, aquelas 
se acentuam. Igualmente, a produção das coisas no espaço não desapareceu, nem as 
questões que ela põe (posse dos meios de produção, gestão e controle da produção) 
diante da produção do espaço. (LEFEBVRE, 1974, p. 385). 

 

Em outro momento de seu pensamento, Lefebvre esclarece que “a prática espacial 

regula a vida, não a faz. O espaço não tem nenhum poder em si e as contradições do espaço 

não são determinadas por ele, enquanto tal. Contradições da sociedade (...), elas se revelam no 

espaço, no nível do espaço, engendrando as contradições do espaço” (LEFEBVRE, 1974, p. 

414). 

Faremos uma interrupção na análise lefebvriana das contradições no e do espaço para 

explicar que, na área da nossa pesquisa (uma área principalmente rural) e no momento 

estudado, podemos mostrar a passagem da predominância da produção de coisas no espaço, 

principalmente mercadorias agropecuárias, num momento de aceleração do desenvolvimento 

das forças produtivas (segunda metade do século XX); para a produção do espaço, quando 

surge o turismo como atividade econômica fundamental que requer do consumo de um espaço 

com características específicas, a partir da primeira década do século XXI, momento de 

expressão fenomênica da crise do capital. 

Retomando a análise, lembramos que a base das contradições do mundo moderno é a 

oposição entre valor de troca e valor de uso. Lefebvre mostra como esta oposição surge de um 
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simples contraste ou contrariedade que se dialetiza em seguida, já que, se assumirmos que a 

troca absorve o uso, isto substituiria um movimento a uma oposição estática, já que o uso 

reaparece em conflito com a troca no espaço porque implica em “apropriação” e não em 

“propriedade”. A apropriação implica um tempo e tempos, um ritmo e ritmos, símbolos e uma 

prática. A funcionalização do espaço e a dominação do espaço por “agentes” fazem cada vez 

mais difícil essa apropriação. O espaço fica fora do tempo vivido, diverso e complexo. O 

cotidiano, portanto, não pode ser compreendido sem a contradição “uso-troca”, mas apenas o 

uso político do espaço é que restitui ao máximo o valor de uso: recursos, situações espaciais, 

estratégias (LEFEBVRE, 1974, p. 411-2). 

Porém, a contradição principal do capitalismo, esboçada por Marx na sua análise, é 

aquela entre as forças produtivas e as relações sociais de produção (e propriedade). 

Enfraquecida no nível da produção de coisas no espaço, esta contradição ganha um nível mais 

profundo com a produção do espaço (LEFEBVRE, 1974, p. 412). De acordo com o 

desenvolvimento das forças produtivas, seria possível pensar numa outra sociedade que 

pudesse produzir outras formas do espaço, mas as relações de produção e de propriedade 

tendem a quebrar os espaços concebidos por meio do sonho, do imaginário e da utopia. Em 

teoria, seguindo a interpretação lefebvriana do projeto de Marx, o desenvolvimento das forças 

produtivas poderia levar à produção consciente do espaço, porém, nunca se chega neste ponto, 

mantém-se apenas como virtualidade. 

O que faz com que nunca se atinja esta produção consciente do espaço? A violência do 

poder, que domina o espaço, cheio de normas, coações e prescrições. Espaço que ganha uma 

eficácia normativo-repressiva não apenas pela violência exercida diretamente, quanto pela 

eficácia das ideologias e representações “Espaço-armadilha, as simulações da paz cívica, do 

consenso, da não–violência, podem ocupá-lo. As instâncias da Lei, da Paternidade, da 

Genialidade não impregnam menos este espaço dominante-dominado. A lógica e a logística 

ocultam a violência latente, que não tem nem sequer que se mostrar para agir” (LEFEBVRE, 

1974, p. 414). 

Em contraposição ao espaço abstrato existe o espaço concreto vivido espaço dos 

usuários10, dos “sujeitos e não dos cálculos, espaço de representação, onde se afirma o 

“privado”, mais ou menos fortemente, mas conflituosamente, contra o público” (LEFEBVRE, 

1974, p. 418). 

                                                           
10

 O termo “usuário” pode ser substituído por “usador” para diferenciá-lo do “usuário” como sujeito abstrato. 
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Ambos os espaços trazem consigo as nuances. Por uma parte, o espaço abstrato traz o 

grande paradoxo de poder ser o conjunto de lugares onde nascem as contradições e o meio 

onde elas se desdobram, mas, também, o instrumento que permite abafa-las, substituindo-as 

por uma aparente coerência (o que precisa de uma ideologia) (LEFEBVRE, 1974, p. 419-20). 

Por outra, no espaço vivido embaralha-se a expressão dos conflitos. Para expressá-los é 

necessário percebê-los sem cair nas representações do espaço. Faz-se necessária uma teoria 

que supere o espaço de representação e a representação do espaço, formulando as 

contradições entre eles. Segundo Lefebvre, 

 

As contradições sociopolíticas se realizam espacialmente. Por conseguinte, as 
contradições do espaço tornam efetivas as contradições das relações sociais. Dito 
de outra maneira, as contradições do espaço “exprimem” os conflitos de interesses 
e das forças sociopolíticas as quais se realizam espacialmente. Por conseguinte, as 
contradições do espaço tornam efetivas as contradições das relações sociais. Dito 
de outra maneira, as contradições do espaço “exprimem” os conflitos de interesses 
e das forças sociopolíticas: mas esses conflitos têm efeito e lugar apenas no espaço, 
tornando-se contradições do espaço (LEFEBVRE, 1974, p. 421). 

 

O espaço é, portanto, estratégico e o embate dialético gerado pelas suas profundas 

contradições requer dele para se desenvolver. As forças que se confrontam ocupam o espaço e 

engendram pressões, atos, acontecimentos (LEFEBVRE, 1974, p. 422). A partir daqui 

aparecem, de maneira ainda sutil, os níveis, o nível macro onde se desenvolvem as estratégias 

e os confrontos, o nível, portanto, do político; e, concomitantemente, o nível micro, que 

contém os recursos e os objetivos. Voltaremos posteriormente à teoria dos níveis e os 

ligaremos às escalas geográficas, para tentar esboçar uma teoria que dê conta das 

particularidades de um espaço que não é nem rural, nem urbano. 

A teoria das diferenças está ligada ao movimento do pensamento de Hegel em Ciência 

da Lógica. Para Hegel, segundo Lefebvre há um percurso que vai da distinção (Unterschied), 

quando a coisa (ou conceito) contém seus dois aspectos como momentos. Posteriormente vem 

a diferença propriamente dita (Verschiedenheit), quando seus aspectos se separam 

indiferentemente. Logo vem a oposição (Gegensatz), em que cada momento desse todo é 

mediatizado consigo por seu outro e o contém; mas, também, é mediatizado consigo pelo não-

ser de seu outro e, assim, é unidade existente para si e exclui o outro de si. Finalmente, surge a 

contradição, determinação reflexiva que não é simples relação com um externo, mas que é ela 

própria e exclui sua negação (LEFEBVRE, 1975, p. 282). Mediante o processo da contradição 

hegeliana, é estabelecido que a diferença é um momento da contradição, portanto, está 
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incluída nela. Lefebvre executa o movimento inverso e resgata a diferença a partir da 

contradição. 

A teoria da diferença, em Lefebvre, tem diferentes momentos. Ela recobre todo o 

conhecimento e a reflexão sobre o conhecimento, indo do conceito sem vida à vida sem 

conceito e do concebido ao vivido, enfim, da lógica à dialética unindo-as. Aproxima-se da 

teoria da identidade, portanto, da coerência. 

Existe a diferença mínima (induzida) e máxima (produzida). A primeira depende da 

lógica e a segunda, da teoria do movimento dialético. A diferença induzida permanece no 

interior de um conjunto ou sistema engendrado segundo uma certa lei, já a diferença 

produzida supõe a explosão de um sistema; a segunda surge da primeira. A teoria da produção 

das diferenças se funda na teoria das diferenças máximas: um conjunto engendra, para além 

de seus limites, um outro conjunto totalmente diferente. As repetições engendram diferenças, 

o qualitativo nasce do quantitativo e inversamente (LEFEBVRE, 1974, p. 429). Existem ainda 

as diferenças reduzidas, reconduzidas no interior de um sistema pela coação e a violência. 

As diferenças máximas, diferenças produzidas, estão relacionadas com a superação, 

tanto na teoria quanto na prática, do modo de produção existente, Lefebvre o explica da 

seguinte forma: 

 

No curso do tempo histórico, as diferenças induzidas no interior de um modo de 
produção coexistem primeiro com as diferenças produzidas que as impelem até seu 
fim. Produzida, uma tal diferença é igualmente produtiva. Assim as diferenças 
anunciando um modo de produção novo no interior da sociedade medieval se 
acumularam, no curso do próprio processo de acumulação, para provocar uma 
tumultuosa transição e finalmente a implosão das sociedades e do modo de 
produção existente (no Ocidente europeu). Na teoria clássica do movimento 
dialético, este movimento tem um nome: salto qualitativo, preparado por mudanças 
graduais (quantitativas). (LEFEBVRE, 1974, p. 429-30). 

 

Chegamos assim ao cume do pensamento de Lefebvre, a teoria das diferenças seria uma 

revisão da teoria marxista no que diz respeito à superação do modo de produção existente, 

junto com as relações sociais que lhe são características. Enfim, Lefebvre explica que as 

diferenças se mantêm ou começam à margem da homogeneização, ora como resistências, ora 

como exterioridades. O diferente é o excluído, o periférico, mas, cedo ou tarde, a centralidade 

e as potências homogeneizantes absorvem as diferenças se elas permanecerem na defensiva e 

não passarem ao contra-ataque, nesse instante, centralidade e normalidade mostrariam sua real 

capacidade de integração, recuperação ou eliminação dessas diferenças transgressoras 

(LEFEBVRE, 1974, p. 430). 
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Uma verdadeira concepção dialética da espacialidade implica a existência de 

possibilidades de transgressão naqueles espaços que aparecem como homogêneos. É o que 

Lefebvre denomina como dualidade de espaços, se ela não se transformar em dualidade 

política, ela some pelas capacidades repressivas e integradoras do espaço dominante. A 

dualidade não deixa de existir, mas se não tem uma expressão política degrada o espaço 

dominado. O conflito que implica a dualidade se resolve produzindo diferenças imprevistas 

ou se reabsorve deixando apenas as diferenças induzidas. “A dualidade conflitual, passagem 

da oposição (diferença induzida) à contradição e à superação (diferença produzida) não pode 

durar para sempre” (LEFEBVRE, 1974, p. 431). 

A consequência lógica da teoria das diferenças aplicada ao espaço, portanto, é a teoria 

do espaço diferencial, que surge para dar conta das diferenças que emergem e se instauram no 

espaço, que não provém do espaço enquanto tal, mas o que nele se instala (LEFEBVRE, 

1999, p. 117). As diferenças, enquanto induzidas, provém do conteúdo do espaço e é quando 

se transformam em diferenças produzidas que se consideram diferenças do espaço, estão 

relacionadas com as mudanças na prática social. 

Para nosso caso particular de pesquisa, esta lógica das diferenças explicaria a 

permanência de formas não capitalistas de produção, mesmo com o modo capitalista de 

produção e a sua forma de sociabilidade característica, posta como determinação geral da 

sociabilidade. Acreditamos que este raciocínio explicaria a permanência do campesinato 

numa área já inserida dentro das determinações da produção capitalista, como o Município de 

Villavieja, porém, também, acreditamos que esta permanência é crítica, isto é, está sempre 

ameaçada por seu desaparecimento, mesmo pela sua transformação em outro tipo de sujeito 

social que, não obstante, terá sempre a virtualidade de desafiar a imanência da relação social 

capitalista. 

As diferenças, como explicado anteriormente, são um momento das contradições, 

geradas pelo desencontro de tempos do movimento da sociedade na história, para nosso caso 

específico, o mundo moderno. Estes espaços/tempos diferenciais implicam contradições não 

resolvidas, alternativas não consumadas, necessidades não atendidas e virtualidades não 

realizadas (LEFEBVRE, 1980, p. 101). Estas contradições implicam a gestação de 

virtualidades e possibilidades que não se cumpriram. “Porque é o desencontro das 

temporalidades dessas relações que faz de uma relação social em oposição a outra a indicação 

de que o possível está adiante do real e realizado” (MARTINS, 1996, p. 22). Este é o sentido 

do método da transdução, que implica que devem ser superadas as operações clássicas do 

pensamento (indução e dedução) e construir um objeto virtual a partir de informações e 
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atingir a solução por meio dos dados. É ir do real (dado) ao possível (LEFEBVRE, 1961, p. 

121). 

 

Níveis da realidade social e escala geográfica 

 

Consideramos que a questão do espaço no mundo moderno deve ser entendida a partir 

da compreensão dialética da noção de totalidade, portanto discutiremos o espaço no mundo 

moderno como uma totalidade composta por distintos níveis. O espaço analisado desta forma 

nos permite relacionar a noção de nível com a de escala geográfica. 

Segundo Lefebvre (1961 p. 123), “Um nível designa um aspecto da realidade, mas não 

se reduz a um ponto de vista sobre esta realidade. Ele permite uma perspectiva ou uma posta 

em perspectiva: ele lhe assegura um conteúdo objetivo”. Os níveis operam em diversos 

aspectos da realidade social, por exemplo, as relações sociais constituem o nível intermediário 

entre a base e a superestrutura; enquanto a base corresponde ao âmbito do privado e a 

superestrutura ao âmbito do global, o nível intermediário corresponderia à cotidianidade. Da 

mesma forma, o nível do privado corresponderia ao vivido e o nível global ao histórico (o 

nível da prática política). É só no nível intermediário que o vivido pode aspirar a se tornar 

histórico, portanto, a transformação da vida cotidiana é o verdadeiro projeto de Marx. 

 
Mudar o mundo, isto é, primeiramente mudar a vida de cada dia, a vida real. Para 
ele e, na medida em que seu tempo lhe permitisse considerar tais hipóteses, a 
mudança radical da natureza exterior com os meios técnicos gigantescos, a 
conquista do cosmos, não viriam mais que após a metamorfose da vida cotidiana 
(LEFEBVRE, 1961, p. 41). 

 

O nível intermediário se coloca, então, como terceiro termo, superação da contradição 

entre os outros dois níveis (para nosso caso, o global e o privado), mas que os contém. É este 

o nível da transformação do real. Neste caso, o homem comum, preso ao nível privado, teria a 

capacidade de mudar a história, participando do nível global. 

O importante destas considerações de Lefebvre sobre os níveis e a vida cotidiana é a 

necessidade de uma interação dialética entre todos os níveis. Se, para Lefebvre, é na vida 

cotidiana que se realizam as verdadeiras criações, aquelas que produzem o humano e que 

produzem os homens no decorrer da sua humanização: as obras, atividades superiores que 

nascem de germes presentes na prática cotidiana; também é verdade que sentimentos, ideias, 

estilos de vida e prazeres só se confirmam na cotidianidade. 
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mesmo e, sobretudo quando as atividades excepcionais os têm criado é necessário 
que eles retornem para a vida cotidiana para verificar e confirmar a validade da 
criação. Aquilo que se produz ou se constrói nas esferas superiores da prática social 
deve mostrar sua superioridade no cotidiano... É, portanto ela, a vida cotidiana, que 
mede e encarna as mudanças que se operam ‘além’, nas ‘altas esferas’. O mundo 
humano não se define apenas pelo histórico, pela cultura, pela totalidade ou a 
sociedade global, pelas superestruturas ideológicas e políticas. Ele se define por 
esse nível intermediário e mediador: a vida cotidiana (LEFEBVRE, 1961, p. 50, 
grifos do autor). 

 

A vida cotidiana também pode ser definida como “região da apropriação pelo homem 

não tanto da natureza exterior, quanto de sua própria natureza – zona de demarcação e união 

entre o setor não dominado da vida e o setor dominado - como região onde os bens se 

confrontam com as necessidades mais ou menos transformadas em desejos” (LEFEBVRE, 

1961, p. 51). Desta forma, a vida cotidiana é “uma mistura de natureza e cultura, do histórico 

e do vivido, do individual e do social, do real e do irreal, lugar de transição e encontro, de 

interferências e conflitos, em síntese, um nível da realidade” (LEFEBVRE, 1961, p. 52). O 

autor, de novo, mostra o caráter intermediário da vida cotidiana entendida como nível da 

realidade social. Ela é, por uma parte, o mais superficial (a banalidade, o repetitivo); por 

outra, o mais profundo, o que é mais necessário mudar, mas também o que é mais difícil 

mudar. 

O estudo lefebvriano da vida cotidiana e a noção de nível nos aproximam 

metodologicamente do princípio da dupla determinação já esboçado neste escrito, ao falar da 

dialética relacionada ao espaço e que implica não buscar apenas as relações entre 

determinações, mas as diferenças, dualidades, contradições e conflitos no interior de cada 

determinação. Consideramos importante resgatar a noção de nível na Geografia (e, sobretudo, 

de nível intermediário, terceiro termo da contradição dialética) já que por conta deste aspecto 

específico, ela nos aproxima de uma apropriação dialética da realidade social. 

Uma maior identificação da crítica da vida cotidiana com nosso objeto de estudo está na 

afirmação de que ela estuda  

 

a persistência dos tempos rítmicos no tempo linear, aquele da sociedade industrial 
moderna. Ela estuda as interferências entre o tempo cíclico (natural, irracional 
num sentido, ainda concreto) e o tempo linear (adquirido, racional, abstrato num 
sentido e antinatural). Ela examina as deficiências e desajustes que resultam desta 
interação... ela examina, por último, as metamorfoses possíveis, do fato desta 
interação, na cotidianidade (LEFEBVRE, 1961, p. 54-5, grifos no original). 
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O nível intermediário, portanto, permite resgatar a possibilidade da presença do tempo 

cíclico (aquele ligado aos ritmos da natureza e aos tempos cósmicos), no meio da sociedade 

urbano-industrial, caracterizada pela predominância do tempo linear (aquele que surge a partir 

das técnicas que quebram o tempo cíclico e produzem os gestos repetitivos, os gestos do 

trabalho parcelar, nem sempre integráveis a um ritmo, o tempo do relógio). 

Ainda apoiados na bagagem teórica e metodológica de Lefebvre, os níveis aparecem 

aplicados ao estudo das descontinuidades espaço-temporais. Em A Revolução Urbana, a 

identificação do real por uma divisão em níveis se estrutura na forma de um eixo espaço-

temporal no qual se estabelecem três momentos ou níveis históricos da formação econômica e 

social: o rural, o industrial e o urbano. Dentro do urbano, há consequentemente outros três 

níveis: o público ou global (G), o misto ou intermediário (M) e o privado (P). 

O nível global equivale ao nível do Estado, do poder do Estado, das lógicas (no 

político) e as estratégias (no mental). O poder político tem capacidades de ação, podendo 

modificar a distribuição dos recursos, do “valor” criado pelo trabalho produtivo (a mais-

valia). O nível global “é o das relações as mais gerais, portanto, as mais abstratas e, no 

entanto, essenciais: mercado de capitais, política do espaço” (LEFEBVRE, 1999, p. 78). Ele 

reage mais e melhor no prático-sensível e no imediato e projeta-se tanto no domínio do 

edificado (monumentos, projetos urbanísticos de grande envergadura), quanto no domínio do 

não edificado. É o nível do espaço institucional, o que supõe um sistema de ações ou uma 

ação sistematizada que implica a tendência a uma desaparição da separação cidade-campo. 

Nele, a divisão social do trabalho não parece mais funcionar espontaneamente, mas pelo 

controle do Estado como potência superior de organização que tende a perpetuar suas próprias 

condições e a manter diferentes separações: trabalho manual/trabalho intelectual, 

governados/governantes e, talvez, cidade/campo (LEFEBVRE, 1999, p. 79). Cabe ressaltar 

que estas separações implicam, dialeticamente, a possibilidade de novas contradições. 

O nível misto ou intermediário (M) seria o nível especificamente urbano, aquele da 

“cidade”, localizado a meio termo entre aquilo que depende do poder do Estado e da 

sociedade e os imóveis privados, característicos do nível P, que conserva uma forma 

relacionada com o sítio (o meio próximo) e a situação (o meio distante). Este conjunto 

apresenta a unidade característica do “real” social, o agrupamento: formas-funções-estruturas 

(LEFEBVRE, 1999, p. 79-80). 

Enfim, o nível P (privado), do qual apenas os imóveis podem ser considerados, este é o 

nível do habitar, oposto ao hábitat, ele não é apenas o lugar do “microssocial”, oposto ao 

“macrossocial”, nem o lugar de “agentes” menores, econômicos e sociológicos, tais como a 
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família, o grupo de vizinhos e das relações “primárias”; mas, como relacionado ao habitar, 

expressa uma prática milenar, mal expressa, insuficientemente elevada à linguagem e ao 

conceito, mas que permanece concreta. O habitar não é exatamente assimilável ao 

inconsciente e, para reencontrar seu sentido, é preciso utilizar conceitos e categorias capazes 

de ir aquém do “vivido” do habitante, em direção ao não conhecido e ao desconhecido da 

cotidianidade, à teoria geral, à filosofia e à metafilosofia. O homem se relaciona com a 

natureza e com a sua própria natureza a partir do habitar, nele se realiza e se lê (LEFEBVRE, 

1999, p. 80-1). 

Neste ponto, é necessário fazer uma pausa e reencontrar toda a reflexão sobre a noção 

do nível de maneira a incorporar aqui a problemática do rural e do urbano. Nosso desafio é 

provar que o discurso sobre o rural e o urbano também comporta três níveis: rural, urbano e 

um nível intermediário entre os dois que consistiria na superação do rural e do urbano, 

mediante a incorporação de aspectos do rural e do urbano, mas não apenas de forma espacial 

(como uma área ou faixa de terreno entre a cidade e o campo), senão, principalmente, como a 

possibilidade da presença de ruralidades na cidade e de urbanidades no campo.  

Um exercício interessante foi o desenvolvido por SILVA (2009, p. 27), que utiliza a 

categoria patrimônio11 para analisar a realidade social dos povoados de Caiçara e Cibele, em 

Goiás, como um lugar intermediário entre a roça e a cidade. Esta categoria, aliás, tem um 

conteúdo histórico relevante, já que era uma denominação comum dos pequenos aglomerados 

urbanos no Brasil desde a época colonial, pelo que persiste até nossos dias, carregada de 

novos conteúdos. As vilas referidas, entendidas como “patrimônios”, são lugares que vivem 

uma transição inacabada entre tradição e modernidade, condição que permite que “os fios de 

transmissão do processo de ‘modernização’ recebam interferências e não se realizem por 

completo, reafirmando e equilibrando valores camponeses de modo, por vezes, ‘incoerentes’ 

ou ‘desconexos’, mas recriados, cingidos num mesmo mundo, num mesmo lugar”. 

Em nosso caso particular, identificamos três níveis diferentes: o do global, que envolve, 

ao menos em parte, as cidades globais e os lugares alcançados pelas determinações do poder 

político (lugares do poder); o do privado, que corresponde aos lugares da reprodução da vida 

das pessoas e das famílias (a casa de moradia, o lugar de trabalho); enfim, determinamos um 

terceiro nível intermediário entre os dois, o nível da rua, da praça, do encontro entre os 

habitantes do bairro, do povoado ou de uma pequena cidade. Sobra dizer que, o tempo todo, 

                                                           
11 A categoria é resgatada originalmente, da história, por Murillo Marx (1991). 
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estes níveis não correspondem exatamente à forma (o global sendo a cidade, o intermediário o 

povoado e o privado a casa ou a roça), nem a função, nem à estrutura; não obstante estão 

relacionados com eles, tangem-nos e dizem respeito a eles, pelo menos parcialmente. 

O centro urbano de Villavieja (e outros centros urbanos menores do município, como 

La Victoria e San Alfonso), encontra-se no nível intermediário já que as vidas de seus 

habitantes estão mediadas pelo tempo cíclico, mas a ligação com a terra e as determinações 

advindas do tempo cíclico ainda são muito fortes na sua reprodução social. A modernização 

os submete como indivíduos monetarizados, mas a maior parte das pessoas trabalha na terra e 

depende dos ciclos naturais na sua vida cotidiana. Seu caráter de nível intermediário os define 

como lugares de contato entre o mundo familiar e de vizinhança e o mundo exterior; entre o 

direito consuetudinário e o direito positivo; entre a lógica do trabalho como reprodutor da 

família, como valor, e o trabalho abstrato, para a geração da mais-valia. Identificamos este 

nível como o do povoado, já não mais espaço de reprodução camponesa, mas ainda não 

espaço do predomínio da produção em série, da lógica (ilógica) da reprodução do capital, 

embora integrado com ele por múltiplos liames. 

Eis aqui onde introduzimos, revalidada, a noção de escala, entendendo-a como um 

aporte oriundo da tradição da disciplina geográfica que contém limitações, como a 

fetichização da noção pela disciplina entendendo-a na forma de abstração da relação 

matemática entre as medidas do real e aquelas de sua representação gráfica, o que dificulta 

entender as diferenças entre o real e sua representação. Entretanto, é possível ir além de uma 

medida de proporção da representação gráfica do território para uma representação dos 

diferentes modos de percepção e de concepção do real. A escala torna-se, assim, estratégia de 

aproximação do real (CASTRO, 1995, p. 118). 

A escala é interpretada por Smith (1988) a partir da aproximação marxista ao espaço; 

segundo ele, para se compreender completamente o desenvolvimento desigual do capitalismo 

seria necessário entender a origem das escalas geográficas. A compreensão da escala daria um 

instrumento crucial para entender fenômenos como a dispersão, a “descentralização” e a 

“reestruturação espacial”, dentre outros, permitindo enfocar com maior nitidez a tendência 

para o equilíbrio geográfico e sua frustração final. Para ele, se o espaço geográfico pré-

capitalista podia ser entendido como um mosaico de espaços de troca, constituídos por um 

bem desenvolvido sistema de mercado; com o capitalismo e o aumento da importância da 

produção do espaço para a sobrevivência do capitalismo, o produto e o processo tornam-se 

mais sistemáticos. Segundo ele, seria possível utilizar a “dialética” da diferenciação e 

igualação (de novo, numa concepção físico/material da dialética) para obter as escalas 
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espaciais produzidas pelo capital, que, para ele, seria uma forma em que o capital atingiria 

uma fixidez espacial normalmente impossível, organizando a atividade social em escalas 

identificavelmente separadas (SMITH, 1988, p. 195-6). 

As escalas espaciais definidas pelo capital seriam decorrência de padrões espaciais 

anteriormente estabelecidos, na medida em que a paisagem fica sob o domínio do capital estes 

padrões são agrupados numa hierarquia cada vez mais sistemática de escalas espaciais das 

quais se destacariam três escalas primárias: o espaço urbano, a escala do Estado-nação e o 

espaço global em cada uma destas escalas pré-existentes ao capital, mas transformadas por 

ele, tanto em extensão, quanto em substância (SMITH, 1988, p. 196). Percebe-se que não há, 

na visão do autor, lugar para as determinações do capital na escala dos sujeitos. 

A relação entre a noção de nível e a de escala geográfica, dentro do horizonte crítico da 

análise dialética aplicada ao espaço, permite-nos lançar a hipótese de que, se existem 

determinações do capital que acontecem no nível global e na escala maior, elas não se 

efetivam da mesma forma no nível privado e na escala menor. Para ilustrá-lo resgatamos outra 

passagem de Lefebvre 

 

Nos países socialistas, na escala da sociedade global, mudanças históricas 
profundas e irreversíveis tiveram lugar. De acordo. Politicamente, o Estado se 
transformou sem, por isso, tender para seu desaparecimento segundo o programa 
de Marx e Lênin. Economicamente, o processo de acumulação se acelera, 
sobretudo, na indústria pesada (produção dos meios de produção). Tecnicamente, 
estes países passam à cabeça do progresso. Entretanto, a experiência dos países 
socialistas, na medida em que os conhecemos, mostra que a vida cotidiana neles 
muda com muita lentidão. Não será ela isso que muda mais lentamente e que ainda, 
desde as primeiras dificuldades, retoma as antigas formas e recai nos antigos 
caminhos? Ela pode se atrasar e muito, em relação aos processos que se operam na 
base econômica (forças produtivas) e no cume (superestruturas ideológicas e 
políticas). Entre as duas, há um nível intermediário, aquele das relações sociais, a 
cotidianidade carregada na série de mudanças. Pois bem: ela as resiste. Os 
indivíduos e os grupos, incluindo entre eles a classe operária, desdobram-se sobre o 
cotidiano, na medida em que as mudanças sociais não lhes oferecem um novo 
estilo de vida, aceitável e desejável. Poderiam elas querê-lo? As massas reunidas 
fazem uma revolução porque elas não querem viver como antigamente. Se a 
revolução não traz a vida nova esperada (e colocada, talvez, utopicamente sob as 
palavras: revolução, comunismo), se a revolução não muda mais do que as 
representações, estas massas se refugiam numa cotidianidade que prolonga o 
antigo: vida privada, pouca vida pública e política, vida familiar, vida de relações 
imediatas de vizinhança e amizades (LEFEBVRE, 1961, p. 39-40, grifos nossos). 

 

Para nosso caso particular de análise, podemos dizer que, ainda que a modernização 

implicasse a criação de novas classes sociais e frações de classe no contexto dos povoados do 

município de Villavieja (Departamento do Huila – Colômbia), a diferenciação de classes não 
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corresponde exatamente com a forma como se apresenta para o nível global. Na escala do 

povoado e no nível da cotidianidade, as diferenciações são mais sutis, elas estão nuançadas 

pelo estado geral de pobreza da sociedade em geral, pelo baixo desenvolvimento das forças 

produtivas e, entretanto, elas existem e têm todo seu peso expresso no convívio e na dimensão 

simbólica da vida cotidiana. Como diz Rosalba Peñafiel, professora aposentada do Colégio 

Municipal “Gabriel Plazas”, “ali as diferenças são entre quem tem alguma coisa e quem não 

tem nada” 12. A pesquisa nos mostrará a contradição entre a interação pessoal, direta entre 

indivíduos das diferentes classes e que, às vezes, expressam situações opostas e, não obstante, 

a forma como essas diferenças de classe são assimiladas internamente pelos sujeitos. Ao olho 

do pesquisador todo mundo parece muito igual, mas, do ponto de vista dos habitantes do 

povoado, cada qual tem só seu lugar no espaço social da comunidade. 

 

Aproximação aos conteúdos da modernização 

 

Complementando e aprofundando a definição de modernização que aportamos 

anteriormente podemos dizer, seguindo a Alfredo (2008), que ela se constitui como a 

universalização de uma sociabilidade pela forma valor, isto é, uma sociabilidade na qual, a 

lógica do valor (necessidade de uma sempre crescente reprodução ampliada da riqueza 

abstrata) é determinante da realidade e, portanto, seus conteúdos concretos são subsumidos à 

equivalência monetária (p. 63-65, grifos no original) isto é, a expansão do capitalismo como 

elemento que compõe uma realidade contraditória. Este movimento de universalização tende 

a se constituir como uma realidade que impõe sua extensão mundial, processo que, entretanto, 

não se realiza linearmente e gera múltiplas contradições (e, portanto, possibilita a aparição de 

espaços diferenciais), mas estas contradições são esfaceladas pela aparência da modernização 

como um pressuposto de si mesma. 

Como também foi dito anteriormente, a análise da modernização que pretendemos fazer 

quer introduzir os termos das contradições específicas do moderno e da modernização, 

levando a pensar o espaço não apenas como veículo de abstrações, mas como abstração ele 

mesmo, inserido no processo de reprodução social como abstração concreta, a meio caminho 

entre concretude e consciência. Para isto entenderemos a modernização e a instauração do 

mundo moderno seguindo o pensamento do Marx como um processo ancorado no 
                                                           
12

 Entrevista com Rosalba Peñafiel España, realizada por Camilo Bustos Ávila em 26 de fevereiro de 2010, em 
Villavieja.  
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desenvolvimento das forças produtivas, revolucionando as realidades pré-existentes ou 

mantendo-as para a reprodução de si mesma num plano temporal caracterizado por rupturas 

que estabelecem a possibilidade do moderno (enquanto modo de ser e interagir socialmente 

no mundo da mercadoria) e da modernização (enquanto potência que o trabalho adquire como 

determinação do desenvolvimento das forças produtivas) (ALFREDO, 2006, p. 55). 

A modernização não pode ser confundida com seus termos relativos como modernismo 

e modernidade. Com relação a este ponto, Lefebvre (1969) aponta para a necessidade de uma 

teoria da Modernidade que começaria por distinguir Modernismo e Modernidade. O 

Modernismo seria a consciência que tomaram de si mesmas as épocas, os períodos e as 

gerações sucessivas e estaria relacionado com fenômenos de consciência, imagens e projeções 

de si; em síntese, seria um fato sociológico e ideológico que se manifestaria desde há dezenas 

de anos e talvez séculos na forma de modas, esnobismos e ilusões em figurações de uma 

consciência exaltada pelo novo. Já a Modernidade se entenderia uma reflexão principiante 

com um esboço de crítica e autocrítica, numa tentativa de conhecimento (LEFEBVRE, 1969, 

p.4). 

De uma forma diferente, a modernização implica o predomínio da razão abstrata e a 

extensão do pensamento abstrato ligado à reprodução da sociabilidade mediada pelo dinheiro, 

uma nova forma de sociabilidade na qual a relação com as comunidades e a natureza já não se 

estabelece de forma direita, mas mediada pela troca monetária. O dinheiro, como equivalente 

geral de todas as trocas, seria a representação da generalização da sociabilidade abstrata, isto 

é, não só o dinheiro como abstração, mas também a necessidade de se estabelecer o 

pensamento abstrato como integrado à reprodução da sociabilidade abstrata (ALFREDO, 

2006, p. 54). 

Como ressaltamos anteriormente, a realização desta sociabilidade abstrata não é um 

processo que se desenvolva de forma linear, mas descontínua, compensada por suas próprias 

contradições, porém definida pela imposição dos parâmetros abstratos como medida do 

processo determinando uma acumulação de temporalidades, relações, objetos e experiências 

(ALFREDO, 2006, p. 54); em essência, uma acumulação de abstrações. Cabe aqui pensar na 

acumulação monetária não capitalista (para o dispêndio ou para o entesouramento), a 

acumulação de instituições e leis, a acumulação de representações etc. A acumulação de 

abstrações não é especificamente, então, acumulação capitalista. 

Entretanto, a assim chamada acumulação primitiva é central no processo de 

modernização porque foi o processo mediante o qual a lógica da modernização se impôs 

como lógica da sociabilidade, conduzido pelas múltiplas separações (entre agricultura e 
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indústria, por exemplo), mas, essencialmente a separação entre o trabalhador e o seu trabalho, 

separação que se expressa na forma de divisão social do trabalho e que só se reúne por meio 

de outra abstração fundamental: o trabalho abstrato como mediação social fundamental. 

O trabalho abstrato, produtor de mais-valia, aliás, torna-se o fundamento da 

modernização como processo universal cuja finalidade é a realização de mais trabalho. A 

relação social capitalista, portanto, é uma forma de sociabilidade fundamentada pelo trabalho, 

que unifica as cisões originadas a partir do estranhamento do homem do produto do seu 

trabalho, contudo 

 

Tal religação não se faz como uma simples forma de integrar o disperso, mas, 
especialmente, porque nessa forma posta como trabalho, a atividade social substitui 
a desigualdade de suas formas concretas na equivalência das mesmas como tempo 
de trabalho, efetivado como determinada quantidade de trabalho socialmente 
necessário e expresso em sua forma monetária como equivalente geral 
(ALFREDO, 2006, p. 57-8, grifo no original). 

 

A acumulação do moderno se faz como acumulação de trabalho, o que define o sentido 

e a determinação da sociabilidade apresentada como capital (contínuo processo de reprodução 

ampliada do trabalho como mais trabalho) (ALFREDO, 2006, p. 58). Cabe destacar, 

entretanto, que esta forma de sociabilidade corresponderia àquela do capitalismo na sua fase 

de Grande Indústria. Uma polêmica, portanto, instaura-se ao definir até que ponto todas as 

formas subordinadas estão, de fato, inseridas nesta lógica que aparece como um percurso 

lógico, uma tentativa de homogeneização imposta pelo desenvolvimento das forças 

produtivas, qual seria a potência das suas contradições imanentes? 

Seguindo a análise das transformações nas relações sociais acontecidas com a 

modernização, embarcamo-nos na descrição do processo que transforma o trabalho de 

atividade para a reprodução da vida no entorno familiar-comunal, para o trabalho como 

trabalho abstrato produtor de valor abstrato. Este processo está documentado de maneira 

fundamental no relato de Marx da acumulação primitiva, Marx descreve detalhadamente o 

processo por meio do qual se quebra uma lógica dependente da interação pessoal para passar à 

impessoalidade do contrato de trabalho que mascara a dominação de uma classe sobre a outra 

e faz aparecer os indivíduos como iguais perante a abstração da lei. Porém, Marx esclarece 

que o germe da desigualdade da relação capitalista ocorre já na servidão feudal. 

A acumulação primitiva não se estabelece definitivamente (na sua forma “clássica”), 

senão quando são expropriadas as terras dos camponeses e convertidas (no caso da Inglaterra) 

em pastagens para a produção de lã, isto é, quando se impõe a propriedade privada como 
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condição da reprodução social. A propriedade privada como relação social se naturaliza e, 

também, naturaliza-se a conformação do proletariado como classe social, por meio da 

legislação que pune a “vagabundagem” nas cidades visando enquadrar os camponeses 

expropriados no trabalho assalariado. Esta relação de naturalização é expressa por Marx 

quando diz que “ao progredir a produção capitalista, desenvolve-se uma classe trabalhadora 

que por educação, tradição e costume aceita as exigências daquele modo de produção como 

leis naturais evidentes” (MARX, 1986, p. 617 grifo nosso). Na sequência, Marx estabelece 

também a importância da lei e do Estado neste processo, garantindo a dependência dos 

trabalhadores do capital e a dominação por parte dos capitalistas, utilizando-se das leis que 

proíbem as uniões operárias e outras formas de organização do proletariado. 

Todas as formas do processo mostradas por Marx, tanto o despejo das terras dos 

camponeses, quanto a prisão dos “vagabundos” e a proibição das uniões de classe, mostram a 

violência que está imbuída na acumulação primitiva. Ainda como parte deste processo 

existem outras formas de violência implícitas: A conquista de territórios novos com o 

aniquilamento e a submissão dos povoadores originais e a pilhagem de suas riquezas, o 

comércio de escravos etc. 

A acumulação primitiva implica a expropriação dos produtores diretos e a dissolução da 

propriedade privada baseada no trabalho pessoal, este é o passo fundamental para a formação 

das relações especificamente capitalistas e a conformação das abstrações que se concretizam 

socialmente (PADUA, 2009, p. 76). Já que identificamos ao trabalho abstrato como base da 

acumulação de abstrações que constitui a modernização, podemos dizer que este se efetiva 

temporalmente a partir da acumulação primitiva e que é, também, a partir deste momento que 

se efetiva um tipo de sociabilidade cuja finalidade é a reprodução do valor. 

Se a história do homem é o processo pelo qual o homem produz e se produz por meio 

do trabalho, no reino da propriedade privada capitalista os homens não se relacionam mais 

diretamente com a natureza, mas por meio da mediação de coisas. As suas necessidades são, 

também, abstraídas à necessidade de dinheiro para sua reprodução social. Mas a finalidade do 

dinheiro é a sua própria reprodução enquanto dinheiro, esvaziado seu conteúdo de qualquer 

necessidade concreta do homem. “O homem está submetido à abstração dinheiro, na falsa 

ilusão de que o dinheiro (poupado) lhe satisfará as necessidades. É a reprodução da alienação, 

pois o dinheiro não é mera mediação, mas é um fim em si mesmo” (PADUA, p. 77). 

Configura-se uma contradição crítica, já que o que humaniza o homem é o fato dele produzir 

seus próprios meios de vida, mas no capitalismo ele só se reproduz pela alienação do trabalho 

pela exploração do trabalho alheio. A propriedade privada se coloca como condição de 
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expansão do trabalho abstrato como fundamento da reprodução social, porque o trabalho se 

configura em instituição alienada da atividade humana. 

O processo de constituição do trabalho abstrato como determinante da sociabilidade 

moderna acompanha o desenvolvimento das forças produtivas e da divisão do trabalho 

histórica e socialmente; acompanha, portanto, o afastamento do homem da natureza e a 

divisão em classes e frações de classe. No percurso do desenvolvimento das forças produtivas 

separam-se trabalho e usufruto e criam-se as condições para a separação entre o pensamento e 

a prática, o pensamento servindo ao interesse daquelas classes que personificam o capital 

como relação social e configurando um discurso para a reprodução das condições de 

dominação social. 

É, pois, desta maneira que se institui um discurso moral, que contribui à naturalização 

do trabalho abstrato como fundamento da sociedade, chegando inclusive a consolidar uma 

ontologia do trabalho. Este discurso foi instituído no contexto religioso-ideológico do 

protestantismo e reproduzido posteriormente até pelo movimento operário que o reconheceu 

como “essência supra-histórica do homem como tal” (KURZ, 2004, p. 17), escamoteando o 

fato de que a sociedade determinada pelo trabalho abstrato está baseada numa tautologia já 

que o trabalho abstrato se torna uma atividade que traz sua finalidade em si mesma; aliás, o 

trabalho abstrato seria uma forma especificamente histórica e não supra-histórica de 

exploração econômica abstrata, em empresas, da força de trabalho humana e das matérias-

primas (KURZ, 2004, p. 18).  

É importante, então, considerarmos a questão do ethos do trabalho abstrato como 

característico do mundo moderno, caracterizado pela “idolatria fetichista do maior e mais 

intenso dispêndio possível de força de trabalho, além das necessidades concretas 

subjetivamente perceptíveis” (KURZ, 2004, p. 18). Este sentido do trabalho como 

característica histórica e ideológica do capitalismo e que só pôde surgir no clima religioso-

ideológico do protestantismo tem o Max Weber como referência fundamental, quando trata da 

ética protestante relacionada com o surgimento do capitalismo em trechos como o destacado a 

continuação 

 

Mas é, sobretudo, o summum bonum dessa “ética”: a aquisição de dinheiro e mais 
dinheiro, com negação rigorosa de todo prazer despreocupado, tão completamente 
despida de todos os aspectos eudemonísticos ou até hedonísticos, tão puramente 
concebida como atividade que traz em si a própria finalidade, que, frente à 
“felicidade” ou ao “proveito” do indivíduo, parece ser algo totalmente 
transcendente a absolutamente irracional. O homem está referido à aquisição como 
finalidade de sua vida; e aquisição deixou de estar referida ao homem, como meio 
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para a finalidade de satisfazer-lhe as necessidades materiais da vida (WEBER, 
2007, grifo nosso). 

 

Segundo Weber, foi somente na atmosfera do protestantismo que o pensamento 

adquiriu a capacidade de concentração para o trabalho e a atitude de se sentir “obrigado” 

diante dele, junto com um pensamento econômico rigoroso que calcula o ganho e seu valor e 

que tem um autodomínio e uma sobriedade que permite aumentar extraordinariamente o 

rendimento (WEBER, 2007, p. 47); Weber, entretanto, identifica o problema, mas não propõe 

nenhuma crítica substancial à moderna sociedade do trabalho. Para Kurz (2004), o 

posicionamento do protestantismo em relação ao trabalho não está muito distante da do 

socialismo do movimento operário, sendo diferenciados apenas porque aquele colocou o 

trabalho abstrato a serviço da religião, enquanto este transformou o trabalho abstrato numa 

religião secularizada “a do endeusamento da riqueza nacional, transcendente aos fins 

vinculados às necessidades humanas” (KURZ, 2004, p. 19). 

Mas, o princípio protestante do esforço abstrato e desvinculado de conteúdos sensíveis 

não é apenas um princípio ético, na medida em que esta ética provém do “conjunto de formas 

sociais em que o trabalho se transforma em conjunto de atividades que traz em si sua própria 

finalidade e a sociedade, numa máquina destinada ao dispêndio força de trabalho” (KURZ, 

2004, p. 21). Este conjunto de formas é específico da modernidade e não aconteceu em 

nenhuma outra formação social humana anterior porque nelas o trabalho, seu produto e a 

apropriação dele aparecem na sua forma concreta e sensível, como “valores de uso”. Ainda 

que o trabalho ocupasse totalmente a vida das pessoas, isso acontecia pelo grau relativamente 

baixo de desenvolvimento das forças produtivas, que fazia com que o trabalho fosse imposto 

pela própria necessidade de dominar a natureza e não para gastar a força de trabalho como sua 

própria finalidade. 

De fato, na modernidade, com seu sistema produtor de mercadorias, inverte-se a lógica 

da necessidade quando o desenvolvimento das forças produtivas chega num patamar que 

rompe a coação da “primeira natureza” e a atividade humana passa a ser presa numa coação 

social secundária e inconscientemente produzida. Esta forma de reprodução social da 

mercadoria se torna uma “segunda natureza” cuja necessidade se apresenta aos indivíduos de 

forma insensível e exigente, apesar de sua origem puramente social (KURZ, 2004, p. 21). 

A submissão da atividade (e da vida), ao trabalho abstrato e das necessidades à 

necessidade abstrata do dinheiro implica a submissão do trabalho vivo ao trabalho morto 

“representado” na forma dinheiro que, embora exista em formações históricas anteriores ao 



48 

mundo moderno, somente reflete a forma valor neste momento histórico. É no mundo 

moderno que as mercadorias conseguem se tornar coisas de valor abstrato, privadas de suas 

qualidades sensíveis e a forma valor como predominante na mediação das relações sociais 

implica a alienação dos indivíduos daquilo que eles produziram por meio da sua atividade13. 

A mercadoria, por sua vez, adquire uma forma diferente no mundo moderno daquela 

que tinha nas formações socioeconômicas anteriores nas quais não constituía nenhuma forma 

de reprodução social e era apenas uma forma marginal nas relações de produção e apropriação 

baseadas numa economia não monetária. A sociedade não adquiria a forma de um sistema 

produtor de mercadorias e o trabalho produtor de mercadorias (como o artesanato), 

permanecia dentro do horizonte social do valor de uso, sendo destinada à troca de produtos 

concretos. Pelo contrário, no mundo moderno, o valor, na forma da mais-valia, não aparece 

como forma socialmente mediada dos valores de uso concretos, mas como referenciado, de 

forma tautológica, a si mesmo (no processo de valorização do valor). O processo de produção 

não se esgota apenas no valor de uso e se apresenta como auto-movimento do dinheiro 

(transformação de uma quantidade de trabalho morto abstrato numa quantidade maior de 

trabalho morto abstrato). O trabalho vivo se torna em expressão do trabalho morto que se 

torna independente dele e o produto concreto se torna expressão da abstração inerente ao 

dinheiro (KURZ, 2004, p. 23). 

Numa outra esfera de análise, com relação à ética do trabalho e sua relação com a vida 

cotidiana, Lefebvre mostra como o processo da passagem das corporações de ofício para a 

grande indústria implica uma transformação da ética do trabalho, já que na época das 

corporações de ofício o homem se formava no e pelo trabalho e a gênese do ser individual 

reproduzia, assim, a gênese do ser social (o ofício determinando a vida cotidiana); inclusive as 

atitudes e comportamentos “fora do trabalho” provinham, mais ou menos diretamente, do 

trabalho. Embora esse processo não desapareceu completamente (o que é uma demonstração 

do desenvolvimento desigual), há uma diferença radical com a época da “grande indústria”, 

na qual o “fora do trabalho” determina a vida cotidiana (LEFEBVRE, 1961, p. 73). 

Para Lefebvre, na época do predomínio das corporações de ofício, o trabalho tinha um 

“valor”, tanto no sentido ético, quanto no sentido econômico e existiam os “valores” do 

                                                           
13 Com relação à independência da mercadoria do capitalismo, convém lembrar um trecho dos Grundrisse em 
que Marx menciona que “a mercadoria é só um conteúdo indiferente e acidental que cai fora da relação formal 
econômica; ou que a relação formal econômica é só uma determinação formal, fora de cujo domínio se situa a 
substância e que não se relaciona efetivamente com esta última enquanto tal” (MARX, 1989) ver FAUSTO. 
1997, p. 36. 
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trabalho: o trabalho bem feito, o produto considerado como obra pessoal, por exemplo. Mas, 

com a divisão parcelar do trabalho esta ética tradicional se pulveriza e o trabalho já não 

motiva mais interesse porque se muda continuamente de setor na fábrica ou de empresa. As 

técnicas de automatização exigem um trabalho passivo que chega a ser quase um “não-

trabalho”. A estabilidade do emprego se torna a preocupação predominante e o centro de 

interesse se desloca fora do trabalho na forma do domínio de uma técnica e de um conjunto de 

instrumentos. Há um deslocamento para a vida cotidiana, já que é na cotidianidade fora do 

trabalho onde se forma a atitude para com o trabalho (LEFEBVRE, 1961, p. 73-4). 

Em uma importante reflexão sobre o caráter do processo da modernização do ponto de 

vista marxiano, Berman (1986) explicita a forma como Marx descreve a modernização (sem 

que Marx a denomine nunca desta forma). Segundo a sua interpretação, a modernização seria 

o processo mediante o qual o mundo das relações diretas é poderosamente substituído pelo 

mundo da mercadoria. A interpretação do autor se centra na expansão espaço-temporal da 

relação social capitalista e na concentração dos meios de produção, principalmente o capital 

ele mesmo 

 

Antes de tudo, temos aí a emergência de um mercado mundial. À medida que se 
expande, absorve e destrói todos os mercados locais e regionais que toca. Produção 
e consumo – e necessidades humanas – tornam-se cada vez mais internacionais e 
cosmopolitas. O âmbito dos desejos e reivindicações humanas se amplia muito 
além da capacidade das indústrias locais, que então entram em colapso. A escala de 
comunicações se torna mundial, o que faz emergir uma mass media 
tecnologicamente sofisticada. O capital se concentra cada vez mais nas mãos de 
poucos. Camponeses e artesãos independentes não podem competir com a 
produção em massa capitalista e são forçados a abandonar suas terras e fechar seus 
estabelecimentos. A produção se centraliza de maneira progressiva e se racionaliza 
em fábricas altamente automatizadas. (no campo acontece o mesmo: fazendas se 
transformam em “fábricas agrícolas” e os camponeses que não abandonam o 
campo se transformam em proletários campesinos). Um vasto número de migrantes 
pobres é despejado nas cidades, que crescem como num passe de mágica, - 
catastroficamente – do dia para a noite (BERMAN, 1986, p. 89-90). 
 

Lefebvre aponta para o fato de que o mundo moderno é aquele em que tende a imperar 

o espaço abstrato, o espaço onde o Ego não está mais em relação com sua natureza nem 

mesmo com a “coisidade” das coisas (mercadorias), mas com as coisas duplicadas de seus 

signos e suplantadas por estes (LEFEBVRE, 1974, p. 358). Da mesma forma, essa 

“coisificação” atinge ao homem e às relações sociais, promovendo a alienação do homem do 

produto de seu trabalho fazendo com que apareça como objeto de sua própria obra e não 

como objetivo do que faz. 
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A abstração nas relações sociais, como já foi escrito, implica a subordinação do uso à 

troca. Consideramos conveniente retomar o percurso de exposição do fetichismo da 

mercadoria, tal como aparece em O Capital: Marx define a ambiguidade representada pela 

condição da mercadoria de incorporar simultaneamente valor de uso e valor de troca. Na 

medida em que se impõem as relações de troca sobre as de uso, aparece o dinheiro: abstração 

privilegiada na medida em que é representação do trabalho social incluso nas mercadorias e 

que se torna o mecanismo para avaliar todas as mercadorias. A mudança nas formas de 

sociabilidade de forma a torná-las abstratas implica também a mudança na relação entre o 

homem e a natureza e a mudança na relação entre os mesmos homens, Harvey (1992), ao 

comentar o fetichismo da mercadoria, o explica da seguinte forma 

 
o advento de uma economia do dinheiro (...) dissolve os vínculos e relações que 
compõem as sociedades “tradicionais”, de modo que “o dinheiro se torna a 
verdadeira comunidade”. Passamos de uma condição social em que dependemos 
de maneira direta de pessoas a quem conhecemos pessoalmente para uma situação 
em que dependemos de relações impessoais e objetivas com outras pessoas 
(HARVEY, 1992, p. 98, grifo nosso). 

 

O fetichismo está posto quando Marx apresenta o dinheiro como “um poder exterior aos 

produtores e independente deles”, neste momento se configura a alienação do homem do 

produto do trabalho, a primeira e fundamental separação do mundo moderno, 

consequentemente o dinheiro acaba por mascarar as relações sociais, a mediação toma conta 

dos polos do processo, determina-se a imposição da abstração concreta, com suas nuances. 

A modernização, portanto, implica uma forma de socialização baseada na contradição 

fundamental identificada por Marx entre a produção social e a apropriação privada dos 

resultados da produção e entre o modo de produzir a riqueza e as condições de vida do 

homem (contradição entre o econômico e o social). A sociabilidade capitalista implica que 

“cada homem se reconheça no outro, agente e mediação da humanização de todos” 

(MARTINS, 1996, p. 19) e que cada homem se objetive nas realidades que ele cria. 

Harvey também nos lembra da importância que o dinheiro, posto como equivalente 

geral, tem nessa constituição do mundo moderno como âmbito do domínio das mediações e 

representações. 

Podemos tomar nosso café da manhã sem pensar na miríade de pessoas envolvidas 
em sua produção. Todos os vestígios de exploração são obliterados no objeto – não 
há impressões digitais da exploração no pão de cada dia. Não podemos dizer, a 
partir da contemplação de um objeto no supermercado, que condições de trabalho 
estiveram por trás da sua produção. O conceito de fetichismo explica como, em 
condições de modernização capitalista, podemos ser tão objetivamente dependentes 
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de “outros” cuja vida e aspirações permanecem tão totalmente opacas para nós. 
(HARVEY, 1992, p. 98). 

 

Em relação às representações, o autor também chama a atenção sobre a consolidação da 

moeda, mero símbolo do dinheiro, que se constitui numa “ficção arbitrária” sancionada pelo 

“consentimento universal da humanidade”. Mas essas ‘ficções arbitrárias’ são as que fazem 

possível representar todo o mundo do trabalho social. “Na ausência de trabalho social o 

dinheiro de nada valeria, mas é somente através do dinheiro que trabalho social pode ser 

representado” (HARVEY, 1992, p. 99). Isto nos lembra da importância das representações no 

mundo moderno, como forma de efetivação social das abstrações. 

Tendo visto o processo de modernização a partir da lógica da instituição de uma forma 

de racionalidade determinada pela abstração e do dinheiro como mediação das formas de 

sociabilidade, como se põe a modernização para a agricultura? Em relação a isto podemos 

utilizar a argumentação de Suzuki (2007), que a define como 

 

Um movimento de reelaboração da base técnica, bem como das relações de 
submissão do trabalho, ao longo da história do homem, entendendo que, com a 
absolutização da propriedade privada e a produção da cidade capitalista a, ocorre 
uma metamorfose do processo de modernização, particularmente, no caso 
brasileiro, em meados do século XIX (SUZUKI, 2007, p. 85). 
 

A análise da modernização a partir do caso brasileiro implica o entendimento deste 

processo amplo como não restrito apenas ao século XIX e XX, mas numa temporalidade mais 

extensa. Desta forma 

 

A relação da modernização da agricultura com o movimento de constituição do 
moderno e da modernidade se estabelece a partir da transição do feudalismo para o 
capitalismo, com datações históricas diversas para cada país e região. Em certa 
medida, é a própria história do capitalismo construindo a modernidade e o 
moderno, na cidade e no campo, no modo de vida e na produção da riqueza social 
(SUZUKI, 2007, p. 87). 

 

Em termos espaciais, a modernização agrícola está diretamente ligada ao fenômeno de 

constituição da cidade como centro da atividade comercial, concentrando e materializando as 

condições gerais de produção e consumo das atividades urbanas e agrárias, a diferença da 

época anterior em que as fazendas eram quase autônomas na produção da riqueza (SUZUKI, 

2007, p. 91). 

Embora seja complexo definir a “modernização agrícola” a partir de um momento 

específico, já que a configuração das categorias básicas do capital aconteceu durante séculos, 
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chama nossa atenção o momento de meados do século XX, em que tal movimento se 

completa, já não mais correspondendo à acumulação primitiva, mas, à crise imanente do 

capital, como veremos posteriormente. Em termos gerais, este momento se manifesta na 

forma de 

 

1. Transição da produção de gêneros alimentícios num regime de grande fazenda, para a 

produção de mercadorias para o circuito agroindustrial. 

2. Transformação do regime de propriedade da terra, mediante a progressiva eliminação das 

formas de renda pré-capitalistas, consideradas “atrasadas” (KALMANOWITZ, 1976, p. 157) 

e possibilidade para os donos da terra de auferirem a renda capitalista da terra14. 

3. Expansão do capitalismo monopolista no campo, bem como pela sujeição da renda da terra 

ao capital (comercial, industrial e/ou financeiro) e, particularmente, pelo impulso àqueles 

cultivos que só possam ser produzidos mediante a utilização de insumos industrializados 

(OLIVEIRA, 1981, p. 17). 

O impulso à reforma agrária foi um dos elementos fundamentais deste momento, já que 

esta era necessária para a modificação das relações de produção no campo, baseadas na 

manutenção da grande fazenda de origem colonial cuja grande extensão e a prevalência de 

formas de sujeição do trabalho consideradas “atrasadas” (como a renda em produto ou em 

trabalho) precisavam mudar para garantir a expansão total das relações de produção 

capitalistas; desta forma, a reforma agrária foi apropriada pelo discurso da burguesia e dos 

grupos estrangeiros com a tentativa de promover mudanças na estrutura fundiária e ampliar o 

mercado interno. 

Entretanto, para o caso da Colômbia, tanto quanto para o Brasil e para outros países 

periféricos, o processo não alterou a característica rentista do capitalismo, isto é, em que os 

capitalistas são também os proprietários fundiários que, além de auferirem lucro pelos 

empreendimentos capitalistas realizados na terra, auferem também a renda da terra, como 

espécie de tributo que a sociedade toda lhes paga. A terra continua, até nossos dias, 

funcionando como reserva de valor ou como reserva patrimonial e como principal fonte de 

                                                           
14 Martins (1981) mostra como o conflito acontecido durante a década de 1950 na Zona da Mata do nordeste 
brasileiro pela expulsão dos foreiros e moradores das grandes fazendas canavieiras estava relacionado com o fato 
de que o foro, o aluguel pago pelo morador ao proprietário da terra, era menor que do que a renda da terra que 
poderia ser obtida com a cultura da cana: “As expulsões ocorriam para que o senhor de engenho recuperasse a 
renda que deixava de ganhar com o aforamento (assim como em São Paulo, no final do regime de colonato, o 
colono recebia uma soma de benefícios superior àquela que receberia como trabalhador assalariado)” 
(MARTINS, 1981, p. 80). 
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prestígio e poder para seus proprietários, diretamente proporcional a sua quantidade. Podemos 

ver aqui as permanências, na escala nacional/regional, e, portanto, as diferenças, nesta escala, 

de um fenômeno cuja essência só se enxerga no nível global. 

Modernização e vida cotidiana estão relacionadas naquilo que diz respeito ao 

surgimento da diferenciação entre níveis, isto aí, em decorrência do constante 

aprofundamento da divisão do trabalho social. Nas sociedades pré-modernas, entretanto, os 

níveis estavam integrados na forma de uma totalidade ou existia uma separação tácita (o nível 

do político-religioso destacando-se do âmbito do doméstico que ainda não se concebia como 

“privado”). De novo convém lembrar as considerações sobre a integração entre as categorias 

“terra” e “trabalho” na sociabilidade camponesa trabalhados por Woortman (1990, p. 23) e 

mencionados no início deste capítulo, por tal razão, retomaremos esta reflexão a continuação, 

mas é possível definir até agora que a modernização implica a separação entre a vida pública 

e a vida privada, entre a vida na escola ou no trabalho e a vida familiar etc. Este aspecto será 

fundamental ao examinarmos as formas que adquire a modernização para os habitantes de 

Villavieja. 

 

Campesinato e modernização 

 

Consideramos que a questão da subordinação da reprodução social ao trabalho abstrato 

é determinante na imposição do mundo moderno e ante esta situação é que o campesinato se 

coloca como resíduo, porque sua forma de conceber o trabalho contém elementos de outra 

forma de consciência. O campesinato, considerando-o a partir da sua subjetividade, implica a 

presença de elementos críticos do processo de modernização. Mas, entretanto, o campesinato, 

como classe subordinada mesmo como inserida numa reprodução simples, contribui ao 

processo de reprodução ampliada e, portanto, à sobrevivência (crítica) do capitalismo. 

Consideramos importante resgatar apontamentos teóricos sobre a produção camponesa 

que já apresentamos em outro escrito (ÁVILA, 2008, p. 28). A dualidade do entendimento do 

campesinato, tanto como forma de produção integrada ao capitalismo, mas, entretanto, 

possuidora de elementos não capitalistas que podem ou não implicar outra lógica, está 

diretamente relacionada com a dualidade do conceito de produção dentro da teoria marxista. 

Para Lefebvre (1974 p. 87-8) a produção é o universal concreto hegeliano, revelado por Marx, 

sendo este conceito central na própria obra do Hegel já que para ele a ideia produz o mundo; a 

natureza, o ser humano; o humano, a história, o conhecimento e a consciência de si 

(LEFEBVRE, 1974 p. 83). 
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Marx avança a partir da ideia original de Hegel até a realização do conceito na vida 

material, entendendo que não é a produção das ideias que produz o mundo, mas que é a 

produção dos meios da existência humana que indiretamente leva à produção da vida 

material. A forma de produzir é também um modo de vida, em palavras de Marx e Engels: 

 

Não devemos considerar esse modo de produção deste único ponto de vista, isto é, 
enquanto mera reprodução da existência física dos indivíduos. Pelo contrário, já 
constitui um modo determinado de atividade de tais indivíduos, uma forma 
determinada de manifestar a sua vida, um modo de vida determinado. A forma 
como os indivíduos manifestam a sua vida reflete muito exatamente aquilo que eles 
são (MARX E ENGELS, 1974 p. 19). 

 

Portanto, este conceito amplo de produção envolve a criação não apenas de coisas, mas 

de relações sociais. É assim como a produção está ligada ao Modo de Vida, entende-se este 

como “a forma como se realiza a vida cotidiana, envolvendo os modos de fazer, ser, interagir 

e representar produzidos socialmente” (MARQUES, 2000, p. 6). 

Existiriam, portanto, duas concepções da produção camponesa, uma mais limitada, que 

poderíamos denominar economicista e outra, mais complexa, porém indeterminada, que 

poderíamos denominar culturalista. A concepção economicista está baseada no estudo da 

assim chamada unidade de produção/consumo familiar (“exploração familiar camponesa”, 

segundo SHANIN, 1979, p. 16) para quem esta unidade “encontra seu principal sustento na 

agricultura” e “é mantida principalmente pelo trabalho familiar” (SHANIN, 1979, p. 17). 

Portanto, sua característica principal não é o não emprego de trabalhadores pagos, mas a 

utilização do trabalho dos próprios membros da família, ainda que, para tarefas agrícolas em 

que a força de trabalho da unidade familiar não seja suficiente como na colheita ou em 

atividades extra-agrícolas se utilize de estratégias como a ajuda mútua provida por outros 

membros da comunidade. Nesta unidade familiar, produção e consumo estão intrincados, na 

medida em que se visa à autossatisfação das necessidades básicas de subsistência, e sua 

característica de unidade está baseada no fato de que “os rendimentos do processo de 

produção de uma família camponesa não podem ser expressos em termos puramente 

econômicos ou monetários, não sendo possível redistribuir tais rendimentos numa forma que 

corresponderia aos esforços individuais, nem isolar o ganho líquido” (JANSSON, 2004, p. 3). 

A atividade econômica, portanto, está determinada principalmente pela exigência de 

satisfazer as necessidades da unidade de produção/consumo, o que faz com que o orçamento 

seja qualitativo, em vez de quantitativo, já que o interesse pela obtenção da máxima 

quantidade só se coloca como importante ao existir uma economia mediada pela troca e a 
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circulação do dinheiro (CHAYANOV, 1981, p. 136-7). Isto é, há uma diferenciação dada pelo 

interesse no lucro médio como determinante do raciocínio econômico entre a produção 

especificamente capitalista e a produção camponesa. 

Portanto, na unidade de produção agrícola familiar, a família, dotada dos meios de 

produção, recebe, depois de um ano de cultivo da terra, certa quantidade de bens que, trocados 

no mercado, representam o produto bruto da atividade econômica. Depois de deduzida uma 

soma correspondente ao dispêndio material necessário para a produção, recebe um acréscimo 

que corresponde ao produto de seu trabalho, sua única renda possível (CHAYANOV, 1981, 

p. 138). 

A produtividade do empreendimento familiar está determinada pelo número de 

membros em capacidade de trabalhar e, sobretudo, pelo grau de esforço do trabalho, ou seja, 

uma relação entre a satisfação das necessidades familiares e a penosidade do trabalho 

necessário para a produção. Neste sentido, o rendimento por unidade de trabalho estará 

exclusivamente medido pela capacidade de alcançar o mais alto nível de bem-estar possível, 

dado pelo equilíbrio entre a satisfação das necessidades e a penosidade do trabalho, mas, uma 

vez alcançado este ponto de equilíbrio, não terá mais interesse de trabalhar (CHAYANOV, 

1981, p. 138-40) e esta relação, independentemente de qualquer outra, estará na base de 

qualquer possível dispêndio extraordinário com terras ou capital. As considerações de 

Chayanov esboçam o papel do trabalho na unidade de produção familiar, apenas como uma 

forma de reprodução do grupo familiar e não como um fim em si mesmo. Aprofundaremos 

esta significação do trabalho posteriormente. 

A unidade de produção familiar corresponde, portanto, à forma simples de circulação 

das mercadorias (M-D-M, segundo MARX, 1986, p. 66-71), em que a conversão das 

mercadorias em dinheiro se faz com a finalidade de obter outras mercadorias, necessárias à 

satisfação das necessidades básicas (portanto, à reprodução da vida), ou seja, o camponês 

vende para comprar e não compra para vender ou, dito de outra forma, “a circulação da 

produção camponesa propicia (...) uma reprodução simples da riqueza, isto é, sem acrescentá-

la nem diminuí-la” (MOURA, 1986, p. 57), também como expresso por Oliveira (1986, p. 

68): “No trabalho camponês uma parte da produção agrícola entra no consumo direto do 

produtor (...), como meio de subsistência imediata, e a outra parte, o excedente, sob a forma 

de mercadoria, é comercializada”. 

Este tipo de concepção da produção camponesa é considerado economicista porque 

mesmo as suas características culturais estão subordinadas ao nível do econômico, isto é, 

determinadas pela produção dos meios de vida. Entre estas características culturais: o 
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“patriarcalismo”, já que o pai de família é formalmente o dono e administrador formal da 

lavoura, com amplos direitos sobre o grupo, mas com obrigações definidas tradicionalmente; 

a rígida divisão sexual e etária das tarefas e a obrigatoriedade das tarefas sexualmente 

definidas que leva à complementaridade entre sexos e obriga ao casamento como condição 

quase necessária para o sucesso do empreendimento econômico. A divisão do trabalho entre 

sexos cria “economias femininas”, caracterizadas por atividades exclusivas das mulheres, 

como a colheita e o cuidado da horta ou dos pequenos animais (SHANIN, 1979, p. 18-21). 

O patriarcalismo também se reflete nas leis da herança, em que a terra e os demais 

meios de produção são traspassados de geração em geração, passando para as famílias dos 

filhos casados, e no aprendizado das distintas tarefas, feito pelo jovem dentro da própria 

família e acompanhando e ajudando seu pai (SHANIN, 1979, p. 19). Além das atividades 

agropecuárias, os camponeses também trabalham em atividades complementares, como o 

artesanato e o comércio, que permitem fornecer alguns instrumentos de trabalho básicos, 

evitando, no possível, a divisão social do trabalho. Da mesma forma, no complexo de 

produção-consumo camponês, são importantes atividades a caça, a pesca e a colheita, embora 

a atividade agrícola seja fundamental e determine os tempos de fartura e escassez, de trabalho 

excessivo e de folga, desta forma, “a agricultura, em combinação com o artesanato abastece 

diretamente a maior parte das necessidades físicas dos camponeses” (SHANIN, 1979, p. 21). 

É importante resgatar, em torno da concepção economicista do campesinato, que ela 

constitui uma espécie de “tipo ideal” weberiano, uma condição que não corresponde com a 

complexidade do real, mas que permite compreender a realidade. O problema deste tipo de 

compreensão do campesinato é que desconhece a influência da própria modernização na 

conformação do camponês real. Entretanto, é a partir desta visão idílica do camponês que 

pode ser entendida sua integração no capitalismo, o que analisaremos posteriormente. 

A concepção culturalista do campesinato estaria ligada ao conceito de produção em 

sentido amplo: produção não apenas material, mas simbólica e de relações sociais. Para 

ilustrá-la convém voltar sobre a noção de modo de vida camponês, definido como: “um 

conjunto de relações pessoais e imediatas, estruturadas em torno da família e de vínculos de 

solidariedade, informadas pela linguagem de parentesco, tendo como unidade social básica a 

comunidade” (MARQUES, 2004, p. 145).  

A terra, o trabalho e a família são valores morais constitutivos da ética camponesa, e a 

honra, a hierarquia e a reciprocidade são princípios organizatórios, criando um complexo 

moral relacionado de forma próxima com a moral religiosa. Estes princípios morais se opõem 

à lógica social moderna que tem por base o mercado, o princípio de competição e, como 
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valores, o indivíduo e a razão. Na lógica moderna, a categoria poder “tem o equivalente 

funcional da ideia tradicional de ordem e hierarquia e as categorias terra, trabalho e família 

são definidas independentemente uma da outra, como coisas explicáveis em sim mesmas, de 

acordo com uma visão mecânica e atomística da realidade.” (MARQUES, 2000, p. 26). 

Da mesma forma, sobre a negatividade que estaria implícita nesta concepção do 

campesinato é importante trazer à tona o trabalho já mencionado de Woortman, no qual o 

campesinato é definido como uma “ordem moral”, isto é, uma forma de perceber as relações 

dos homens entre eles e com as coisas, principalmente, a terra (1990, p. 11). Há, na 

abordagem do autor, uma ênfase marcadamente axiológica e um interesse em superar a visão 

chayanoviana da família camponesa como uma unidade de força de trabalho, considerando-a 

como unidade de produção baseada num contrato social fundado na reciprocidade enquanto 

valor (WOORTMAN, 1990, p. 12). 

Da mesma forma, o autor não enxerga o camponês a partir de uma análise objetiva da 

sua objetividade, mas de uma análise subjetiva da sua subjetividade. Neste contexto, o 

conceito de valor de uso pode ser considerado como o uso enquanto valor, um componente da 

ética camponesa a partir da qual a terra é considerada, não como objeto de trabalho, mas 

como expressão de uma moralidade; não como “natureza sobre a qual se projeta o trabalho de 

um grupo doméstico, mas como patrimônio da família, sobre a qual se faz o trabalho que 

constrói a família enquanto valor. Como patrimônio, ou como dádiva de Deus, a terra não é 

simples coisa ou mercadoria” (WOORTMAN, 1990, p. 12). Surge aqui, então, a questão do 

trabalho como valor social, não como valor econômico, portanto, como valor ético. O 

campesinato não seria um “modo de produção” com sua lógica própria nem resultado de 

determinações impostas pela lógica do capital porque, segundo Taussig (1980, p. 10), o 

mercado domina o campesinato, mas não o organiza. 

A família cobra importância redobrada nesta forma de análise, não mais como unidade 

de força de trabalho (como vista por Chayanov e seus seguidores), mas como o valor-família. 

Trabalho e família são categorias que configuram a noção de campesinidade, entendida como 

qualidade presente em maior ou menor grau em grupos humanos específicos. Ela está 

composta por valores e subjetividades, mais do que por relações sociais objetivas e pode 

aparecer de forma mais clara nas situações em que os camponeses se defrontam com a própria 

impossibilidade de sua reprodução (como no caso do pacto com o diabo dos cortadores de 

cana do Vale do Cauca, na Colômbia, mencionado por Taussig). É nestas situações em que 

existe uma “agudização consciente dos valores tradicionais” (WOORTMAN, 1990, p. 14). 
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A noção de campesinidade está, portanto, relacionada com a de modo de vida 

camponês, porque remete a uma forma de sociabilidade pautada sobre as categorias centrais 

de terra, família e trabalho e sobre valores tradicionais como hierarquia, reciprocidade e honra 

(WOORTMAN, 1990, p. 21-3). A modernização implicou a sujeição desta ordem moral à 

ordem econômica, ao predomínio do mundo da mercadoria, da propriedade privada mercantil 

desvinculada do mundo do trabalho (isto é, do negócio) e da ambição. Portanto, o movimento 

da sociedade que permitiu a implantação da sociabilidade moderna teve que ir além da 

concepção do campesinato como formação econômica e transformar as concepções 

camponesas da terra e do trabalho, este último deixando de ser trabalho para a manutenção da 

família e passando a ser trabalho abstrato “concebido quantitativamente em função do 

princípio da produtividade” (WOORTMAN, 1990, p. 21).  

Entretanto, segundo o autor, não há uma correspondência vis-à-vis entre campesinidade 

e integração ao mercado, já que comunidades de colonos teuto-brasileiros do sul do Brasil, 

que há muito tempo produzem para o mercado e exportam alimentos para Europa têm uma 

ordem social que é mais holista do que individualista, pois para eles a terra não é concebida 

como mercadoria, mas como patrimônio da família, visando garantir a integridade da mesma, 

pautados pelo senso de honra. Desta forma, a terra-patrimônio se superpõe ao indivíduo, na 

medida em que expressa o valor-família, visto como manifestação específica do valor-

hierarquia (WOORTMAN, 1990, p. 15). 

Convém fazer a ressalva de que os autores representam uma aproximação estruturalista 

do campesinato, segundo a qual, a diferença marcante entre a ordem moral camponesa e a 

ordem econômica moderna é que, na primeira, tais categorias conformariam um sistema, ou 

uma totalidade a partir da qual, não é possível pensar uma categoria sem vinculá-la às outras. 

Em oposição, na ordem econômica da modernidade, as categorias terra, família e trabalho 

estão separadas, é assim como 

 
a terra não é pensada em função da família e do trabalho, mas em si mesma, como 
uma coisa, ou como uma mercadoria; a família também é pensada em si, sem 
relação com o trabalho ou a terra, o mesmo acontecendo com o trabalho que pode 
ser mesmo pensado como uma abstração, como um “fator”. Temos, então, no 
primeiro caso, um modelo relacional e, no segundo, um modelo individual, tanto 
no plano das categorias, como no plano das relações sociais e das pessoas: estas 
são, nas sociedades modernas, seres individuais constituintes da totalidade, vista 
esta como agregado de indivíduos “em contrato” (WOORTMAN, 1990, p. 23-4, 
grifo do original). 
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Como já vimos, Marx mostra como a equivalência é, de fato, a base da relação social 

capitalista, mas, nessa equivalência, a complexidade do real se mascara, torna-se abstrata e as 

relações entre os seres humanos passam a ser relações entre mercadorias (a mercadoria “força 

do trabalho”), portanto, entre coisas, e as relações entre as coisas, as mercadorias, como se 

fossem relações sociais entre as pessoas (MARTINS, 1981, p. 156-7). Na análise 

antropológica axiológica de Woortman (1990) sobre o campesinato, isto se traduz na forma 

pela qual: “Passa-se de uma primazia da lei dos homens para primazia da lei das coisas; de um 

universo relacional para um universo atomizado; da sociedade para a economia” 

(WOORTMAN, 1990, p. 16). 

A perda da autonomia, a impossibilidade de determinar o próprio destino, é o aspecto 

mais gritante da transformação da ordem moral em ordem econômica. Ela está diretamente 

relacionada com a migração do campo à cidade e com a mudança do tempo cíclico para o 

tempo linear. 

Por uma parte, a migração para a cidade confronta o camponês com a impossibilidade 

de se reproduzir já que, embora o produto do seu trabalho esteja sujeito ao capital; vivendo no 

campo ele assegura os gêneros alimentícios, os remédios naturais e outras dádivas da natureza 

que lhe permitem subsistir a ele e a sua família. Por outra parte, mesmo que a campesinidade 

subsista em grupos urbanos, a ordem moral também corre o risco de sumir definitivamente 

dentro da ordem econômica. A situação é crítica, mas, dialeticamente, como vimos, é a partir 

da crise que surge a possibilidade. Em palavras de Oliveira (2001) 

 
A lógica contraditória é uma só: o desenvolvimento capitalista que concentra a 
terra, concomitantemente, empurra uma parcela cada vez maior da população para 
as áreas urbanas, gerando nas mesmas uma massa cada vez maior de pobres e 
miseráveis. Mas, ao mesmo tempo, esta exclusão atinge também o próprio campo. 
Certamente, a maioria dos filhos dos camponeses, cujas propriedades tenham 
superfície inferior a 10 hectares, jamais terá condição de se tornar camponeses nas 
terras dos pais. A eles caberá apenas um caminho: A estrada. A estrada que os 
levará à cidade, ou a estrada que os levará à luta pela reconquista da terra 
(OLIVEIRA, 2001, p. 187-8). 

 

Segundo a visão de Oliveira (2001), é o impacto da perda de autonomia do camponês 

sobre seu tempo e sobre o destino da sua própria vida o que o levará a assumir a necessidade 

de se envolver na luta pela terra, mostrando que, como a realidade é dialética, ela comporta a 

possibilidade da transgressão da hegemonia da ordem econômica. O potencial emancipatório 

do processo da modernização far-se-ia, assim, presente. São as contradições do espaço 

esboçadas por Lefebvre e já tratadas na introdução deste trabalho. 
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No que tange à vida cotidiana, a introdução do crédito como condição de reprodução da 

vida quebra os ritmos ligados ao tempo cíclico dos camponeses parceleros e, em geral, de 

todos os produtores agrícolas que foram assumindo-se dentro da forma dinheiro. Lefebvre o 

explica claramente 

 

As compras a crédito obrigam a prever, e isto é uma tragédia para a maior parte das 
pessoas assim constrangidas a se estabelecer numa duração racional e abstrata, 
aquela do dinheiro e do crédito. Elas não dormem mais. Elas apenas pedem que 
isso ai acabe. Esse tempo linear, abstrato e em longo prazo, acaba por quebrar seus 
ritmos (LEFEBVRE, 1961, p. 59). 

 

A potência da determinação ética na consideração do trabalho como reprodutor da vida, 

em lugar do trabalho abstrato que apenas funciona de forma tautológica, para a reprodução de 

si mesmo é um assunto que guiará nossas apreciações sobre o campesinato de Villavieja. Até 

que ponto os camponeses de Villavieja conseguem apresentar uma campesinidade que se 

coloque de forma emancipatória num contexto de crise da relação social capitalista? Quando 

estabelecemos esta pergunta sabemos que talvez não cheguemos a uma resposta satisfatória. 

Poderíamos, tentativamente, concluir que as diferenças qualitativas do trabalho e da 

ética associada a ele na sociedade camponesa radicam no nível (e, portanto, na escala) da 

análise empregada. Embora haja diferenças nas formas de consciência, elas aparecem 

plenamente apenas no nível inferior, no nível da subjetividade, do privado e da família e, 

portanto; as considerações éticas sobre o trabalho no conjunto de valores do camponês 

pertencem a este nível e não é expansível ao nível global, aquele da ética protestante. Em 

contraposição, podemos dizer que a ética camponesa do trabalho nunca foi guiada pelos 

preceitos da ética do trabalho do movimento operário, portanto, as considerações de Kurz 

(2004, p. 19) sobre o trabalho abstrato como uma forma de religião não se aplicam com tanta 

facilidade ao caso dos camponeses, embora a religiosidade, como ideologia e conjunto de 

valores seja um tema premente em ambos os casos. 

É difícil, entretanto, para os fins desta pesquisa, fazer a separação entre aparência e 

essência não-capitalista das práticas de trabalho mútuo da sociabilidade camponesa, já que, 

apesar de que elas não estejam pautadas por relações abstratas existe nelas outra forma de 

consciência o que representa uma forma alternativa de inserção dos camponeses num mundo 

subordinado pela troca monetária. 
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Campesinato e crise imanente do capital 

 

Examinaremos agora a relação entre a transformação da base técnica na agricultura nos 

países periféricos, de meados do século XX, o campesinato e a crise imanente do capital. 

Falamos de crise imanente, baseados naquilo que Marx (1985) denomina “Lei da 

tendência decrescente da taxa de lucro”, isto é, na gradativa redução da taxa de lucro 

(permanecendo invariável a taxa de mais-valia) devida ao necessário maior investimento de 

capital constante com relação ao variável na produção capitalista. Isto implica que a 

composição orgânica do capital em seu conjunto seja, cada vez, mais elevada e que a taxa de 

mais-valia seja expressa numa taxa geral de lucro decrescente, ainda que permaneça 

invariável e inclusive aumente (em termos absolutos, não relativos) o grau de exploração do 

trabalho 

 

A tendência progressiva da taxa geral de lucro a descer somente é, pois uma 
expressão característica do regime capitalista de produção do desenvolvimento 
ascendente da força produtiva social do trabalho. Isto não quer dizer que a taxa de 
lucro não possa descer também, transitoriamente por outras razões, mas isto 
demonstra como uma necessidade evidente derivada da mesma natureza da 
produção capitalista que, na medida em que se desenvolve, a taxa média de lucro 
tem que se traduzir numa taxa geral de lucro decrescente. Como a massa de 
trabalho vivo empregada diminui constantemente em proporção à massa de 
trabalho materializado, de meios de produção consumidos produtivamente que põe 
em movimento, é lógico que a parte deste trabalho vivo que não se retribui e se 
materializa na mais-valia, guarde uma proporção constantemente decrescente com 
o volume de valor do capital total investido. E esta proporção entre a massa de 
mais-valia e o valor do capital total empregado constitui a taxa de lucro, a qual 
tem, portanto, que diminuir constantemente (MARX, 1985, p. 215, grifo do 
original). 

 

Como mostra Harvey (1982, p. 192), a arguição de Marx sobre a taxa decrescente de 

lucro demonstra, convincentemente, que a necessária paixão dos capitalistas pela mudança 

tecnológica produtora de mais-valia, quando somada ao imperativo social da “acumulação 

pela acumulação” produz um incremento de capital em relação às oportunidades para 

empregar esse capital produtivamente. Tal estado de sobreprodução é chamado de 

“superacumulação do capital”. 

Continuando com Harvey, se a quantidade de capital em circulação permanece 

equilibrada com a capacidade limitada de realizar esse capital por meio da produção e a troca, 

condição implícita pela estabilização da taxa de lucro, então, uma porção do capital total deve 

ser eliminada. Se o equilíbrio deve ser reestabelecido, então a tendência à sobreacumulação 



62 

deve ser contrabalançada por um processo que elimine o capital excedente do processo de 

circulação (HARVEY, 1982, p. 193). 

As formas pelas quais este capital é eliminado são muitas, começando por aquelas que 

envolvem a manipulação do próprio montante de dinheiro em circulação, como a devaluação, 

passando pela guerra como forma ímpar de destruição de capital; mas, o que nos interessa, do 

ponto de vista da Geografia não é tanto a eliminação do capital, como a expansão das suas 

contradições por meio do deslocamento das relações de produção capitalistas (e das relações 

sociais) dos centros para as periferias, aquilo que Harvey, seguindo a leitura da Filosofia do 

direito de Hegel, chama de transformação externa (HARVEY, 1982, p. 414).  

Para Hegel, o imperialismo e o colonialismo são interpretados como soluções 

necessárias para as contradições internas acumuladas que assediam qualquer sociedade civil 

“madura”, isto é, a crescente acumulação de riqueza, por um lado, e a produção de uma “ralé 

penuriosa”, por outro, que criam o cenário para a instabilidade social e a guerra entre classes, 

além da superprodução e o subconsumo provocados pelos desequilíbrios na distribuição de 

renda. Estes desequilíbrios não podem ser mitigados por qualquer transformação interna, pelo 

qual a sociedade civil é forçada a buscar uma solução externa (HARVEY, 1982, p. 414 e 

HARVEY, 2005, p. 100-1). 

Porém, Hegel nunca chega a uma conclusão sobre se a sociedade civil pode resolver 

seus problemas internos por meio da expansão espacial. Marx, entretanto, reconhece que a 

transformação externa pode abrir novos mercados e novos campos para a indústria, com a 

consequência de recriar relações capitalistas como a propriedade privada e a capacidade de se 

apropriar do sobretrabalho dos outros. As condições que fizeram surgir a problemática, num 

primeiro lugar, simplesmente se replicam, em outro. Da mesma forma em relação ao 

comércio exterior, seu incremento apenas transfere as contradições numa esfera mais ampla e 

dá a elas maior amplitude. Portanto, não há, para Marx, resolução externa para as 

contradições internas do capitalismo. A única solução é uma transformação interna que leve a 

sociedade, da “acumulação pela acumulação”, para a mobilização das capacidades naturais e 

humanas para a busca da liberdade, a qual só começa quando se deixa para trás o “reino da 

necessidade” (HARVEY, 1982, p. 414). 

A sucinta exposição da moderna teoria da colonização, com a qual Marx encerra o 

primeiro livro de O Capital, e que aparece como que desligada do resto do corpus teórico do 

livro, não parece, para Harvey, conclusiva. Para ele, apenas afirma que as transformações 

externas implicam, primeiro, a subsunção formal e, depois, a subsunção real do trabalho ao 

capital, onde quer que o capital se desloque. O limite externo deste processo está no momento 
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em que cada pessoa, em qualquer canto do planeta esteja dentro da órbita do capital. Até que 

seja atingido esse limite, as resoluções externas às contradições internas do capitalismo 

parecem possíveis. Marx se aproxima de admitir que o comércio exterior tenha um papel na 

contraposição da lei do lucro decrescente. O comércio exterior e a exportação de capital 

podem incrementar a taxa de lucro de diversas formas, mas, na medida em que isso significa 

uma expansão da escala de produção e uma aceleração do processo de acumulação, isto acaba 

apenas exacerbando os processos que deram lugar à queda da taxa de lucro originalmente. O 

que parece uma solução acaba sendo seu oposto, em longo prazo. Porém, Marx também 

conclui que a lei da taxa de lucro decrescente age apenas como tendência e que é apenas sob 

certas circunstâncias e depois de longos períodos, que seus efeitos se tornam mais 

pronunciados (HARVEY, 1982, p. 415). Não há uma resposta sobre quais são as 

circunstâncias nem quanto é um longo período. 

Podemos interpretar, portanto, a partir das reflexões de Harvey, que o momento em que 

acontece o surto de “modernização” da agricultura na América Latina, portanto, foi 

determinado pelas necessidades do próprio capital já que a década de 1950 foi um momento 

de crise de superacumulação nos Estados Unidos, o que implicou a necessidade da absorção 

dessa superacumulação, isto é, a necessidade de resolver o problema de superacumulação 

mediante a expansão geográfica, tanto do capital, quanto do trabalho e, em síntese, da 

reprodução social capitalista, do centro para a periferia (HARVEY, 1992, p. 171). Contudo, 

para nós, e seguindo os postulados de Marx, este movimento não corresponderia com uma 

solução à crise, mas com sua expansão, expressa de maneira fetichista como o crescimento da 

capacidade produtiva dos países periféricos, isto é, como uma industrialização periférica que 

foi promovida com a aparência de industrialização autônoma. 

Esta expansão da reprodução social capitalista implicou profundas mudanças na 

estrutura espacial tanto urbana, quanto rural, dos países periféricos. Como parte deste 

processo, na América Latina, em geral, e na Colômbia, em particular; promoveram-se 

distintas legislações de “reforma agrária”, isto é, buscava-se o reconhecimento da posse dos 

camponeses que tinham sido antigos agregados das grandes fazendas coloniais com a 

finalidade de permitir inserir as terras “liberadas” e os sujeitos que as trabalhavam dentro do 

circuito do capital na sua fase de grande indústria. A estratégia foi definida como a 

monopolização do capital no território, processo pelo qual o capital “cria, recria, redefine 

relações de produção camponesa, portanto familiar. Ele abre espaço para que a produção 

camponesa se desenvolva e com ela o campesinato como classe social” (OLIVEIRA, 1999, p. 
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106), os camponeses se tornariam proprietários da terra, mas seria o capital financeiro, 

industrial e comercial que ditaria as regras do processo. Seguindo o raciocínio do autor  

 
o próprio capital cria as condições para que os camponeses produzam matérias-
primas para as indústrias capitalistas ou mesmo viabilizem o consumo dos produtos 
industriais no campo (...) Este processo revela que o capital sujeitou a renda da 
terra produzida pelos camponeses à sua lógica, ou seja, está-se diante da 
metamorfose da renda da terra em capital. O que o processo revela, portanto, é que 
estamos diante do processo de produção do capital que nunca é produzido por 
relações especificamente capitalistas (OLIVEIRA, 1999, p. 106). 

 

A teoria da monopolização do território pelo capital implica a ideia de que o processo 

de desenvolvimento do capitalismo no campo nem sempre se manifesta pela expropriação dos 

meios de produção dos trabalhadores baseados na reprodução simples, com o objetivo de 

transformá-los numa massa de proletários que apenas possam vender sua força de trabalho, 

mas que as formas de sujeição do capital do trabalho do camponês podem acontecer sem que 

o trabalhador seja expropriado de sua terra e de seus outros meios de produção. O autor segue 

a teoria de que o desenvolvimento do capitalismo no campo é contraditório, gerando relações 

de produção capitalistas e não capitalistas que podem estar combinadas, ou não15, cujo 

movimento do pensamento está ligado à tese de Luxemburgo de que o capitalismo está ligado, 

em seu pleno amadurecimento, à existência coetânea de camadas em sociedades não capitalistas 

(1983, p. 314). Numa definição mais profunda 

 
o processo da acumulação de capital está ligado por suas relações de valor e 
materiais: ao capital constante, ao capital variável e à mais-valia e as formas de 
produção não-capitalistas. As últimas formam o meio histórico dado daquele 
processo. A acumulação de capital, porém, não pode ser explanada sob a hipótese 
do domínio exclusivo e absoluto da forma de produção capitalista, já que sem os 
meios não-capitalistas, torna-se inconcebível em qualquer sentido (...) a 
acumulação do capital como processo histórico depende, em muitos aspectos, de 
camadas e formas sociais não-capitalistas. (...) no sentido da doutrina marxista, a 
solução [ao problema da acumulação capitalista] é encontrada nessa contradição 
dialética; a acumulação capitalista necessita, para seu desenvolvimento, de um 
meio ambiente de formações sociais não capitalistas (LUXEMBURGO, 1983, p. 
314-5). 

 

As relações de produção não capitalistas, portanto, seriam um recurso para a própria 

expansão do capitalismo, como forma de garantir a produção do capital. Como já vimos, a 
                                                           
15

 Como uma mostra do processo de desenvolvimento desigual e contraditório do capital, na mesma época, em 
outras áreas da Colômbia, como no Vale do Cauca acontecia o processo contraditório de territorialização do 
capital no campo, mediante a expulsão dos trabalhadores do campo e sua concentração nas cidades, enquanto o 
campo era tomado por grandes usinas de açúcar. 
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produção camponesa stricto sensu (tal e como definida por autores como Chayanov e Shanin, 

por exemplo), não se desenvolve sob a forma especificamente capitalista, mas é submetida 

pelo capital. O capital na sua etapa monopolista é um processo contraditório de reprodução 

ampliada do capital, em que o Modo Capitalista de Produção não está circunscrito apenas à 

produção, mas também à circulação de mercadorias, à troca de mercadorias por dinheiro e de 

dinheiro por mercadorias. “isso decorre do fato de que o Modo Capitalista de Produção não é 

na essência um modo de produção de mercadorias no seu sentido estrito, mas sim um modo 

de produção de mais-valia” (OLIVEIRA, 1982, p. 181). Este processo contraditório de 

reprodução capitalista ampliado do capital redefine antigas relações, subordinando-as a sua 

reprodução e mantém relações que aparecem como não-capitalistas igual e contraditoriamente 

necessárias à sua reprodução. 

É assim como se explica que a produção do capital nunca é capitalista, não estando 

baseada no capital e no trabalho assalariado. Só a reprodução é capitalista. Mas o capital não 

só dominaria e reproduziria relações não capitalistas de produção (como a produção familiar- 

camponesa), senão que, também “determinadas relações podem não parecer integrantes do 

processo do capital, embora sejam como é o caso da propriedade capitalista da terra” 

(MARTINS, 1981, p. 170). Esta integração ao processo do capital é conseguida por meio da 

sujeição da renda da terra ao capital, que pode ser o capital financeiro, por meio dos 

empréstimos bancários para a compra dos instrumentos de produção, ou o capital comercial e 

industrial, por meio dos baixos preços pagos aos produtos do camponês. 

Martins (1981) explica detidamente como acontece o processo de sujeição da renda da 

terra pelo capital, responsável pela expansão do capitalismo no campo sem expulsar ao 

camponês proprietário. Onde o capital não pode tornar-se proprietário real da terra para 

extrair o lucro e a renda, ele se assegura de extrair a renda. Ele não separa o proprietário e o 

capitalista, mas os une, por isso começa estabelecendo a dependência do produtor em relação 

ao crédito bancário, aos intermediários etc. Já que toda a renda diferencial é apropriada pelo 

capital no momento da circulação da mercadoria de origem agrícola, a renda absoluta é 

apropriada pelo capital mediante o endividamento do produtor com o banco, porque sua 

propriedade está comprometida como garantia de empréstimos para investimento e custeio de 

lavouras 

 
Sem qualquer alteração aparente na sua condição, mantendo-se proprietário, 
mantendo o seu trabalho organizado com base na família, o lavrador entrega ao 
proprietário os juros dos empréstimos que faz, tendo como garantia não só os 
instrumentos, adquiridos com os empréstimos, mas a terra. Por esse meio o banco 
extrai do lavrador a renda da terra, sem ser o proprietário dela. O lavrador passa 
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imperceptivelmente da condição de proprietário real a proprietário nominal, 
pagando ao banco a renda da terra que nominalmente é sua (MARTINS, 1981, p. 
176).  

 

O camponês entra numa relação social com a terra mediatizada pelo capital em que 

além de ser o trabalhador é, de fato, arrendatário. Como a terra para ele é terra de trabalho e 

não terra de uso capitalista (utilizada como instrumento de exploração da força de trabalho 

alheia) o que precisa extrair dela não é regulado pelo lucro médio do capital, mas pela 

necessidade de reposição da força de trabalho familiar, a riqueza que ele cria se realiza em 

mãos estranhas às suas, como renda que flui para os lucros bancários e alimento de custo 

reduzido que barateia a reprodução da força de trabalho industrial e incrementa a taxa de lucro 

das grandes empresas urbanas. 

 
A expansão do capitalismo no campo se dá primeiro e fundamentalmente pela 
sujeição da renda territorial ao capital. Comprando a terra, para explorar ou vender, 
ou subordinando a produção de tipo camponês, o capital mostra-se 
fundamentalmente interessado na sujeição da renda da terra, que é a condição para 
que ele possa sujeitar também o trabalho que se dá na terra. Por isso, a 
concentração ou a divisão da propriedade está fundamentalmente determinada pela 
renda e renda subjugada ao capital (MARTINS, 1981, p. 177). 

 

O autor conclui que as condições pelas quais acontece a sujeição da renda da terra pelo 

capital divergem daquelas do conflito clássico entre terra e capital, sendo que as tensões 

produzidas pela estrutura fundiária não podem ser resolvidas apenas pela redistribuição da 

terra, já que não há como reformar a exploração capitalista embutida na propriedade fundiária, 

isto é, tem que se atingir a contradição principal existente no capitalismo expressa na 

produção social e a apropriação privada da riqueza. Não pode se pensar mais em separar o que 

o próprio capitalismo unificou: a terra e o capital, ao estilo em que os partidos políticos de 

esquerda no Brasil de meados do século XX pensaram, mas em questionar a expropriação e a 

exploração que estão na essência da relação social capitalista. Esta seria, para o autor, a 

função dos movimentos sociais de luta pela terra. 

Porém, é importante pensar que a expansão do capitalismo urbano-industrial no campo 

(e a consequente sujeição da renda da terra ao capital) implica o reconhecimento de que as 

contradições inerentes à relação social capitalista tornam insuficiente a reprodução sob os 

moldes especificamente capitalistas, o que quer dizer que a acumulação da terra é necessária 

para tentar resolver (sem consegui-lo), as contradições postas pelo próprio desenvolvimento 

das forças produtivas. 
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Destaca-se o fato de que, para além da reprodução das desigualdades inerentes à 

sociabilidade capitalista na forma de campesinato, é importante compreender e analisar como 

a crise imanente da forma valor põe como necessidade a reprodução das formas de trabalho 

não capitalistas para a reprodução do mundo da mercadoria, ou seja, até que ponto a 

reprodução/ recriação do campesinato está relacionada com a reprodução crítica da forma 

valor (ALFREDO, 2008, p. 70).  

Segundo o autor, o ponto relativo ao plano das relações sociais de produção não é 

necessariamente compreender a produção ou reprodução do campesinato no interior do 

capitalismo, mas  

 

nos perguntamos por que, num determinado momento da reprodução social 
capitalista, tornou-se necessário a sua reprodução produtiva industrial para o 
âmbito das relações de produção no campo indicando uma importante 
insuficiência de sua capacidade de re-produção nos estreitos limites de uma 
realidade urbano-industrial (ALFREDO, 2008, p. 71, grifos no original). 

 

A reprodução do campesinato, portanto, constitui-se como forma de expressão da 

necessidade do capital se expandir para contornar a sua crise. 

Se a renda da terra, por meio de sua sujeição ao capital, está ligada, portanto, ao lucro 

urbano-industrial, cabe se perguntar por que é ela um ingrediente tão importante para a 

reprodução da sociabilidade abstrata própria do mundo moderno? Porque a extensão de uma 

realidade industrial como produção agrária revela, ao contrário do que parece ser as 

determinações da crise da reprodução social, que se expressam como expansão capitalista. 

Ainda a incorporação do trabalho camponês no interior dos monopólios industriais pode ser 

vista como sob a perspectiva da superação dos limites lógicos que se põem como barreiras 

históricas, ditadas pela lógica urbano-industrial que por si só não é suficiente para sua re-

posição (ALFREDO, 2008, p. 71). 

Consideramos importante introduzir esta temática, no sentido em que implicaria uma 

crítica à teoria da recriação camponesa como forma de sobrevivência do capital e explicaria, 

pelo contrário, como ela é um resultado da sua crise. 

Esta linha de pensamento nos permite abordar a questão da persistência do campesinato 

dentro do capitalismo, não como resistência aos processos de expansão da forma mercadoria, 

mas como expressão das contradições inerentes a este processo. Se há uma incorporação da 

renda da terra aos lucros do capital urbano-industrial na forma do capitalismo rentista isto se 

coloca como uma insuficiência da mais-valia e do lucro para a reprodução de seu próprio 

conceito 
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De modo que a contradição entre capital e trabalho poderia ter atingido limites cuja 
superação histórica ter-se-ia dado como incorporação da renda da terra seguindo os 
moldes de uma produção industrial (no caso da agroindústria) ou segundo a maior 
possibilidade de redução de custos (no caso da aquisição da renda da terra através 
da apropriação do trabalho camponês pelo capital agroindustrial) (ALFREDO, 
2008, p. 71-2). 

 

A importância de levar em consideração esta última aproximação teórica é a de que ela 

permite pensar a modernização da agricultura como necessidade do capital de resolver sua 

própria crise sem, entretanto, consegui-lo. Esta forma de análise é válida tanto para o surto de 

modernização de meados do século XX nos países periféricos, quanto para entender o 

fracasso dessa mesma modernização no final deste mesmo século. 

 

A modernização no campo dentro da totalidade do capital: O discurso progressista no 

Brasil e na Colômbia 

 

É importante frisar que o processo de modernização agrícola, entendido a partir da 

constituição de uma racionalidade abstrata, vale-se da imposição de um discurso ideológico 

que lhe dá sustento, o da necessidade da introdução no campo das ambíguas concepções de 

“progresso” e “desenvolvimento”, na verdade, armadilhas discursivas dos arautos da 

modernização que se utilizam delas para introduzir novas transformações produtivas visando 

à integração entre a agricultura e a grande indústria, por meio de novas espécies vegetais e 

animais e novas técnicas produtivas. Este discurso chegará a seu auge em meados do século 

XX, “com a introdução do pacote tecnológico na agricultura, a chamada ‘Revolução Verde’, 

em que se salienta o significado das grandes empresas transnacionais na transformação dos 

sistemas de cultivo e dos sistemas criatórios” (SUZUKI, 2007, p. 92). A modernização da 

agricultura, tanto na Colômbia, quanto no Brasil, portanto, parece estar mais identificada com 

um discurso e com uma estratégia, que busca o pleno estabelecimento, no campo, das relações 

de produção, circulação, distribuição e consumo capitalistas.  

O discurso da modernização será prioritário para justificar as ações políticas do período 

do pós-guerra, e será impulsionado por agências de fomento patrocinadas pelos Estados 

Unidos. Em termos políticos, serve a duas concepções aparentemente opostas, mas 

perfeitamente complementárias a partir da totalidade do capital (no nível global): a 

necessidade do desenvolvimento dos Estados nacionais periféricos pela via da 
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Industrialização por substituição de Importações (ISI) e a consolidação de um mercado 

mundial. 

Martins (1981) destaca o discurso do representante norte-americano da “Aliança para o 

Progresso” ante uma congregação de industriais, em São Paulo, em 1964, nas palavras deste 

representante: “o desenvolvimento industrial, na América Latina, não pode prosseguir 

adequadamente, a menos que as áreas rurais sejam incluídas no processo de crescimento tanto 

como fonte de suprimento de produtos agrícolas quanto como mercado para os produtos 

industriais” (MARTINS, 1981, p. 94). 

Na sequência, o autor utiliza o termo “modernização” como palavra-chave para definir 

o teor da reforma agrária que a burguesia estava disposta a efetuar no Brasil do início da 

década de 1960 e que, sem muitas diferenças, acontecia na mesma época, na Colômbia. Para 

ele, a modernização é equivalente, na linguagem de diferentes grupos políticos, ao 

“desenvolvimento das forças produtivas”, mito para várias tendências, “Sobretudo para 

aquelas que concebem o processo histórico como desenvolvimento econômico que passa, 

necessariamente, pelo fortalecimento do capitalismo e pela ação econômica da burguesia” 

(MARTINS, 1981, p. 95). 

Dentro do discurso da modernização, encontra-se a reforma agrária, apresentando-se 

como conceito e como realidade cheia de contradições. Se, por uma parte, alguns dos arautos 

da modernização, principalmente esquerdistas e liberais a impulsionarão como política 

necessária para a superação de relações sociais arcaicas e retardatárias face ao momento 

histórico (KALMANOWITZ, 1976), por outra, será considerada enquanto empecilho para a 

modernização, por propiciar a fixação das populações camponesas na terra, impedindo o 

desenvolvimento do capitalismo no campo e fixando no campo a mão de obra para o 

desenvolvimento da industrialização nas cidades. Este posicionamento terá o economista 

Lauchlin Currie, membro da missão do Banco Mundial para a América Latina, como seu 

principal representante (CURRIE, 1966). 

A “modernização” agrária, expressa no âmbito do concreto como mudança no padrão 

produtivo tradicional, acontece como tentativa de consolidação da reprodução social 

capitalista no campo colombiano. Os pressupostos espaciais desta face da modernização 

implicaram a consolidação da forma Estado como condição de mediação e reprodução da 

sociabilidade baseada no predomínio da forma valor. É assim como, no pós-guerra, o mundo 

imperial se desintegra completamente para ser substituído por um mosaico de estados nação. 

É neste contexto que a modernização é alavancada pela ação de organismos multilaterais 

como o Banco Mundial, que forneceu empréstimos ao setor agropecuário colombiano, nos 
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anos 1949 e 1954, para a aquisição de maquinaria agrícola, e, em 1966, para o 

desenvolvimento da pecuária, cuja finalidade foi modificada, dois anos depois, para a geração 

de um programa de irrigação (MONDRAGÓN, 2004) 16. 

Para mostrar como estas estratégias faziam parte de um processo gerado em termos 

globais, Gonçalves (2000) mostra o processo análogo, numa área com condições ambientais 

similares às do norte do Huila, o norte do Estado de Minas Gerais, onde, a partir da década de 

1950, acontece uma verdadeira revolução na sua organização espacial. 

 

Os latifúndios considerados improdutivos, tal como prescreve o Estatuto da Terra 
de 1964, deveriam se modernizar, ou seja, se transformar em Empresas Rurais, não 
importando que sobre a mesma estrutura de propriedade concentrada da terra. Os 
incentivos governamentais sob a forma de isenção fiscal ou de concessão de terras 
públicas, gerais, foram colocados à disposição de empresários que abraçaram essa 
ideologia modernizadora. Assim, se a riqueza e o poder já eram concentrados em 
poucas mãos, necessariamente mais concentrados se tornaram com a 
modernização, exatamente por se aumentar a produtividade. (GONÇALVES, 2000, 
p. 7). 

 

A imposição do discurso da “modernização” faz aparecer o saber camponês, baseado 

numa outra forma de consciência, como inferior à racionalidade “moderna”. Na verdade, a 

campesinidade não desaparece, mas se torna representação de um saber inferior, de um saber 

subordinado à racionalidade moderna e de uma prática subordinada à velocidade moderna. 

Esta mudança acontece a partir do século XVIII e floresce nos dois séculos seguintes, é “a 

desqualificação cultural do homem local/regional. Seu tempo, seu ritmo é considerado lento, 

numa nova versão das velhas ideologias colonialistas de que são indolentes e preguiçosos” 

(GONÇALVES, 2000, p. 11).  

As consequências da dominação pela abstração e da subordinação (e cooptação) do 

saber camponês ficam evidentes se tomarmos o caso do norte de Minas Gerais examinado por 

Gonçalves (2000). Nesta região se expressa a problemática decorrente da transformação da 

riqueza material, na sua expressão abstrata: “A diferença entre a riqueza (a água) e a 

expressão abstrata (o dinheiro) se mostra concretamente na condição de calamidade pública. 

Tem-se carvão no lugar do pequi, mas o carvão só vale como valor a ser trocado, por 

                                                           
16

 Posteriormente, o Banco Mundial forneceria novos empréstimos; em 1976 e 1982, para o Programa 
“Desenvolvimento Rural Integrado” (DRI), o qual não modificava a estrutura da propriedade agrária; e, a partir 
de 1989, para a transferência de tecnologia, o desenvolvimento das associações produtivas e a criação de um 
mercado subsidiado de terras (MONDRAGÓN, 2004). 
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dinheiro, e passa-se a ter dinheiro para importar o alimento que antes se tinha” 

(GONÇALVES, 2000, p. 9).  

O processo de modernização como predomínio da racionalidade e da sociabilidade 

abstratas levaria, em palavras do mesmo autor, a um dês-envolvimento, isto é, à perda das 

matrizes de racionalidade da região, elaboradas a partir de um envolvimento secular entre as 

sociedades e a natureza, levando à passagem do “geral” para o exclusivo, aspecto 

exemplificado pelo autor pela privatização da possibilidade de se desfrutar das comidas 

tradicionais (o “saber” relacionado ao “sabor”). O autor o explica da seguinte forma 

 
O Norte de Minas tinha um envolvimento próprio, com contradições próprias e, 
enquanto uma região conformava uma relativa autonomia quanto à sua dinâmica de 
uso dos recursos naturais, o que ensejou culturas próprias, matrizes de 
racionalidade diferenciadas, materializadas e corporificadas no Caatingueiro, no 
Geraizeiro, no Vazanteiro (...) o processo que vem se dando, sobretudo a partir da 
década de 70, é, nesse sentido, a quebra desse envolvimento, o dês-envolvimento, o 
que significa que a autonomia ficou cada vez mais relativa, cada vez menor a 
capacidade/possibilidade de determinar os seus destinos. (GONÇALVES, 2000, p. 
10). 
 

O discurso da “modernização” foi utilizado pelas oligarquias tradicionalmente 

dominantes da sociedade periférica para sua manutenção como classe, na forma de uma 

modernização conservadora, mas, como processo dialético ela também gerou a possibilidade 

de sua transgressão por meio de outra forma de consciência. Na mesma época em que o 

discurso sobre a modernização é imposto de cima para baixo emerge o movimento camponês, 

criado no bojo da tomada de consciência do papel histórico dos movimentos sociais rurais: 

camponês e indígena17. A mobilização camponesa foi influenciada pela progressiva tendência 

à pauperização das populações, num entorno caracterizado pela ausência secular dos donos 

das terras. Suas manifestações se deram sob a forma da ocupação das terras das grandes 

fazendas, com a finalidade de obter o reconhecimento estatal da posse da terra para aqueles 

que a trabalhavam. 

Estas ocupações contribuíram ao desenvolvimento de uma legislação de “reforma 

agrária” 18 por parte do Estado. O processo conjunto de expropriação e sujeição da renda da 

                                                           
17

 O movimento camponês na Colômbia se organizou a partir de 1905. Na década de 1920, foi crescendo, ao 
amparo das leis governamentais destinadas à repartição das terras não exploradas, como a lei 74, de 1926, e a Lei 
200, de 1936, que declarava a “Função social da propriedade” (LEGRAND, 1998). Mas, a reação dos 
latifundiários conseguiu impossibilitar a aplicação desta lei, até o ano de 1957. 
18 Na Colômbia, diferentemente ao que aconteceu em outros países da América Latina, como a Bolívia, o Peru e 
a Guatemala, não existiram processos de Reforma Agrária como tal, isto é, de expropriação dos latifúndios 
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terra ao capital que afetou os camponeses agregados das fazendas de origem colonial durante 

o surto modernizador das décadas de 1950 e 1960 fez com que estes se organizassem 

apoiados pela igreja, a partir de 1959, para ocupar as terras de várzea do Rio Magdalena e 

seus afluentes. O Estado apoiou o movimento mediante a compra de terras para serem 

entregues aos camponeses sob a condição de que não as recebessem como usuários 

individuais, mas que conformassem cooperativas para a produção de cultivos comerciais, 

dependentes de bens industrializados que tinham de ser adquiridos no mercado mediante 

financiamento bancário. Esta é uma amostra de como o Estado conduziu os interesses 

camponeses para a territorialização do capital no campo e como o atual campesinato de 

Villavieja é, em grande parte, produto da própria modernização (e que sua crise indica a crise 

da própria modernização). 

Examinaremos com maior detalhe os aspectos relativos à modernização no campo do 

norte do Huila, partindo de seus pressupostos, a consolidação, a partir da época colonial de 

uma paisagem de grandes latifúndios para a criação de gado que implicou o alijamento dos 

povoadores originários da possibilidade de reprodução social baseada na terra e sua sujeição 

aos grandes proprietários fundiários, passando pela crise deste tipo de configuração produtiva 

e sua progressiva substituição para a produção de matérias primas para os mercados, primeiro 

mundial e, logo, interno. No capítulo terceiro, focaremos na conformação do campesinato na 

região tentando resgatar, no meio da sua crise, alguns elementos de outra forma de 

consciência que se coloquem como contradições do espaço e a partir das quais se configuram 

espaços diferenciais, isto é, a possibilidade implícita nas contradições no espaço tornando-se 

contradições do espaço. 

                                                                                                                                                                                     

improdutivos por parte do Estado. No máximo existiu uma “legislação” de Reforma Agrária, que partiu da Lei 
200 de 1936, que declarava de utilidade pública com fins de reforma agrária as terras consideradas improdutivas. 
Posteriormente existiram outras leis, como a 135 de 1961 e a 1ª. de 1968, que buscaram facilitar o processo de 
aquisição da terra pelos camponeses. Mas, todos estes processos foram sucessivamente barrados pelos 
latifundiários, os quais, junto com os capitalistas industriais, promoveram o chamado Acordo de Chicoral, em 
1973, que deu origem as leis 4ª. e 5ª. de 1974, pelas quais as tentativas de uma reforma agrária administrada pelo 
Estado foram, definitivamente, finalizadas. Entretanto, as reformas agrárias que de fato aconteceram, também 
tiveram o papel de liberar as forças produtivas e criar uma massa de pequenos proprietários fundiários para 
facilitar a sujeição da renda da terra pelo capital. Para maiores detalhes deste processo na Bolívia, ver (NETO, 
2005). 
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CAPÍTULO 2 

O PERCURSO DA MODERNIZAÇÃO EM 
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Neste capítulo faremos um relato do processo de modernização na região do Alto 

Magdalena, descrevendo a forma pela qual se configuraram as categorias básicas da relação 

social capitalista (propriedade privada da terra e dos meios de produção, sujeição da força de 

trabalho etc.), tanto para o norte do Huila, em geral, quanto para do Município de Villavieja, 

em particular; para isto recorreremos a textos históricos que explicam como se configurou 

espacialmente a área como um conjunto de grandes fazendas de criação de gado, na época 

colonial. Posteriormente relataremos as características específicas que levaram à chamada 

“modernização” da agricultura (entendida como salto no desenvolvimento das forças 

produtivas) que aconteceu na área em meados do século XX, caracterizado por uma passagem 

da grande pecuária extensiva para uma agricultura comercial fortemente dependente de 

tecnologia e destinada ao fornecimento de matérias-primas e bens agrícolas ao crescente 

mercado interno. 

Posteriormente faremos um percurso pela conformação do campesinato como classe 

social própria da modernização, isto é, derivada do processo de concentração da terra que veio 

com a conquista do território e que cresce com os distintos surtos econômicos da área ate 

afirmar-se durante o século XX com a grande transformação das áreas marginais das antigas 

fazendas mediante o loteamento (parcelaciones) e a irrigação, entre outros fenômenos. 

A porção norte do Departamento do Huila é uma área de ocupação pré-hispánica na 

qual, depois da conquista, implantaram-se grandes fazendas de criação de gado para o 

abastecimento das vilas coloniais; mas que, em meados do século XX, se transformou em 

monocultura de arroz e algodão para o abastecimento do mercado interno, como parte do 

crescente processo de industrialização periférica da Colômbia e da necessidade de integrar a 

produção agrícola à grande indústria. A conquista e posterior colonização espanhola foram 

interpretadas como manifestações de um primeiro momento de um processo complexo de 

acumulação primitiva. No decorrer dos séculos XX e XXI, os fenômenos de acumulação se 

transformarão e adquirirão outros conteúdos, baseados na crise do capital. Como parte disto se 

inclui: o despovoamento de diversas áreas durante o período conhecido como a “violência” 

(em meados do século XX), a transformação produtiva da agricultura comercial mediante a 

incorporação de maquinário e insumos bioquímicos, a redistribuição agrária, as obras de 

irrigação e a crise específica deste modelo agrícola pelas políticas de abertura econômica de 

cunho neoliberal do final do século, que implicaram a gradativa mudança para outras 

atividades econômica, como o turismo e a exploração petrolífera. 
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Conformação dos latifúndios para criação de gado no norte do Huila durante a época 
colonial: Monopolização da terra e alijamento da força de trabalho de sua forma de 
reprodução social 
 

Entenderemos de início, que a forma específica em que se configurou uma paisagem 

caracterizada por grandes fazendas de criação de gado na área da Nova Granada (atual 

Colômbia), em geral e na região do Vale do Alto Magdalena, em particular, corresponde com 

a expressão fenomênica do grande processo de acumulação primitiva que se fazia na América 

espanhola e as demais colônias, mas que se realizava na Europa. Este processo determinou, 

nesta área específica e durante o período colonial, as formas de apropriação da terra e da mão 

de obra, em particular. 

Institucionalmente foram determinadas duas formas de apropriação da terra segundo as 

“Leis de Índias”: Encomienda e concierto. A instituição da encomienda implicava que os 

grupos indígenas não foram destruídos, mas postos sob a tutela de um conquistador espanhol, 

denominado encomendero, que encarregava da administração da encomienda a um superior 

indígena (muitas vezes, o cacique da tribo). De acordo com a estrutura jurídica da 

encomienda, o espanhol tinha direito apenas ao tributo por parte dos indígenas, sem exercer 

domínio sobre suas pessoas, nem sobre as suas terras (VALENZUELA, 1978, p. 1), mas, na 

realidade, aqueles conseguiam se apropriar do seu trabalho. 

Embora os indígenas nunca fossem privados da terra, assumindo-se que produziriam 

nela os bens necessários para a sua subsistência e para pagar o tributo, os encomenderos 

impuseram quantidades de trabalho cada vez maiores para o pagamento deste, fazendo com 

que os indígenas dedicassem todo seu tempo ao trabalho nas fazendas ou nas minas. Os 

indígenas homens, portanto, dedicaram-se ao trabalho para o pagamento do tributo nas 

fazendas, nas minas ou serviram como cargueiros (transportando pessoas), enquanto que os 

trabalhos agrícolas foram feitos por mulheres e crianças (LEÓN de L. et. al., 1980, p. 125). 

No início da colonização espanhola, a produção mineira representou a base da 

circulação mercantil. O ouro e a prata extraídos das minas da Nova Granada eram trocados 

por mantimentos importados da metrópole ou de outras províncias, mas quando se alcançou 

uma produção local constante de bens de consumo, como milho, feijão, verduras e mantas de 

algodão, a importação destes bens se reduziu. Os indígenas eram os encarregados desta 

produção que era destinada ao pagamento do tributo aos encomenderos ou à troca por outros 

bens, mas esta era só possível se houvesse um excedente além do tributo. Os encomenderos, 

por seu lado, comerciavam com os produtos recebidos dos indígenas e isto lhes permitia um 

certo grau de acumulação (LEÓN de L. et. al., 1980, p. 118). 
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Alguns indígenas conseguiram escapar da redução às encomiendas do Alto Magdalena 

atravessando a Cordilheira Oriental e se internando na Amazônia (atuais departamentos do 

Caquetá e Putumayo), mas a maior parte dos indígenas foi dizimada pelas excessivas 

condições de trabalho, tanto no Alto Magdalena, em particular, quanto na Nova Granada, em 

geral, até o ponto de poder-se falar de uma “catástrofe demográfica” durante o Século XVI 

que afetou fortemente a instituição da encomienda e favoreceu a apropriação da terra de fato e 

a titulação da mesma a favor dos conquistadores espanhóis. Em 1591 a coroa modifica a sua 

política em relação à encomienda, mediante uma série de leis e disposições que favorecem a 

transformação dos encomenderos em latifundiários, mas o final da instituição da encomienda, 

entretanto, só veio a acontecer, na Nova Granada até meados do século XVIII 

(VALENZUELA, 1978, p. 2-3). 

Em razão das disposições da época, muitas encomiendas, passaram a ser propriedade da 

coroa, que as cedia a pessoas com a capacidade econômica e política para produzi-las, 

configurando-se, assim, um regime similar ao das sesmarias na América portuguesa. O 

processo de consolidação da propriedade real ia acompanhado da tendência ao monopólio da 

terra, o que fez com que os possuidores da terra pressionassem aos espanhóis sem terra e a 

mestiços crioulos a se assentarem na terra para extrair deles renda em trabalho e em produto. 

É por isso que se pode dizer que a crise do regime das encomiendas constitui a base do 

processo de conformação do campesinato na Colômbia, porém, houve variações regionais, 

dependendo das facilidades do acesso à mão de obra que implicaram importantes diferenças 

no tipo de arranjos produtivos. A instituição da encomienda foi mais importante em áreas que 

tinham um grande número de indígenas dóceis, aqueles que podiam ser facilmente reduzidos 

(como o altiplano central da Cordilheira Oriental e o sul da região andina), entretanto, em 

áreas com escassez de mão de obra como o norte do Huila, aconteceu outro tipo de formas de 

apropriação da força de trabalho. 

Portanto, a principal razão pela qual o regime das encomiendas não conseguiu se 

afirmar na área do atual norte do Huila e, pelo contrário, facilitou-se a transição para o regime 

de grande fazenda foi o extermínio da população indígena. As tribos como os Pijao, que 

povoaram a área entre o norte do Huila e o sul e sudoeste do Tolima, e os Páez (Nasa) que 

povoaram a vertente da Cordilheira Central que limita a área pelo oeste, não eram tribos 

dóceis como as que os conquistadores acharam no altiplano central. Estas tribos, junto a 

outros povos indígenas como os Yalcón (do sul do atual Departamento do Huila), reagiram 

contra a invasão espanhola atacando os conquistadores e as caravanas que percorriam os 

caminhos que levavam de Santa Fé (atual Bogotá) a Popayán e, portanto, a Quito e ao Peru 
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(BOLAÑOS, 1994, p. 29). Por esta razão houve uma série de campanhas de “pacificação” 

desenvolvidas a partir da década de 1540 e até inícios do Século XVII, mas que não 

conseguiram submetê-los. 

Em 1604, devido ao ataque à cidade de Ibagué (atual capital do Departamento do 

Tolima, a norte da área de estudo), a Real Audiência nomeia como governador um militar: 

Don Juan de Borja, que a partir de 1608 iniciou uma campanha de extermínio contra estes 

índios utilizando a tática de “terra arrasada” 19, que levou, no transcurso de dois anos, ao 

quase total extermínio dos Pijao (BOLAÑOS, 1994, p. 28). Apesar deste brutal processo, 

alguns grupos Pijao como os Coyaima e Natagaima sobreviveram e são a base do 

campesinato que existe até a atualidade no sul do Tolima e norte do Huila; estes grupos 

conseguiram sobreviver porque o presidente Borja buscou alianças com eles, em troca do 

respeito ao seu território e a não submissão aos encomenderos (OLIVEROS, 1996, p. 157). O 

que ele buscava, na realidade, era evitar a dispersão dos indígenas e reduzi-los a um território 

bem delimitado para aproveitá-los como mão de obra na mineração de aluvião e no trabalho 

nas fazendas da região. 

Portanto, mais do que as encomiendas, a principal forma de sujeição da mão de obra no 

campo do norte do Huila foi a instituição dos conciertos, por meio da qual os indígenas 

congregados em resguardos eram chamados para trabalhar nas fazendas devido à 

impossibilidade de se sustentar em sua terra pela sua relocalização em áreas degradadas, estes 

concertados se tornaram, posteriormente, a mão de obra fixada às fazendas e deram origem 

aos arrendatários e parceiros que aparecem na área no século XIX (LEÒN de L. et. AL., 1980, 

p. 119). 

Em 1612, depois de culminada a “Guerra dos Pijao”, o Governador Don Juan de Borja 

dividiu o Vale do Alto Magdalena em duas Gobernaciones: Mariquita, ao norte, e Neiva, ao 

sul, divididas pelo Rio Saldaña e correspondentes, em nossos dias e de forma aproximada aos 

departamentos do Tolima e Huila, respectivamente. A Gobernación de Neiva foi dividida, por 

sua vez, em duas áreas: A Província de Neiva, a norte do Rio Páez e até o Rio Saldaña e a 

Província de Timaná, a sul do Rio Páez e até o fechamento da bacia hidrográfica do Rio 

Magdalena, na junção das cordilheiras Oriental e Central. A nova entidade político-

administrativa expressava territorialmente o triunfo sobre os Pijao e a garantia do tráfego livre 

entre a Santa Fé Popayán e Quito. Como era costumeiro, foi fundada uma cidade para sediar o 
                                                           
19 A tática de “terra arrasada” consistia na derrubada e queima sistemática, durante várias épocas do ano, das 
roças para a subsistência dos indígenas (ÁVILA E NARVÁEZ, 2004, p. 106). 
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controle administrativo da nova região: a cidade de Neiva20 e foi nomeado como seu primeiro 

governador o caudilho encarregado de dirigir a campanha de “pacificação”: Dom Diego de 

Ospina y Medinilla, que era um importante empresário proveniente de uma família de elite e 

possuidor de vários títulos e vasta fortuna (ÁVILA E NARVÁEZ, 2004, p. 109). 

O Governador Ospina foi encarregado de estabelecer e organizar a atividade 

agropecuária na Província de Neiva: outorgou mercês de terra a centenas de soldados e 

capitães que participaram na guerra contra os Pijao e fomentou sua exploração na atividade 

pecuária, tanto de bovinos para o consumo de Santa Fé, quanto de mulas para atravessar o 

caminho que comunicava desta cidade para Popayán e Quito. Depois que o presidente Borja 

negociasse a redução dos Coyaima e Natagaima a resguardos delimitados, Ospina concentrou 

a população destas duas etnias nos povoados homônimos (atuais municípios de Coyaima e 

Natagaima, no sul do Departamento do Tolima). A concentração dos indígenas, como foi 

explicado, buscava fomentar o trabalho indígena na modalidade do concierto (CLAVIJO, 

1995a, p. 332) e incentivar a concentração de grandes extensões de terra em mãos de 

particulares. 

Na Província de Neiva, quase todos os terrenos eram trabalhados mediante o concierto e 

o trabalho escravo, enquanto que na de Timaná, ao sul, ainda tinha importância a instituição 

da encomienda. Para mostrá-lo podemos dizer que, na visita do governador Diego de Ospina 

y Maldonado (neto do primeiro Governador), em 1652 e 1653 às fazendas do Vale de La 

Sabana e à fazenda do Capitão Andrés Palomino no Valle de Yaguará, reportou-se que a 

maior parte dos indígenas eram concertados e só existia uma pequena proporção de indígenas 

encomendados (CLAVIJO, 1995a, p. 340). A transformação do modo de sujeição da mão de 

obra da encomienda ao concierto implicou a transformação das encomiendas em fazendas. 

A consolidação da fazenda produtora de gado aconteceu neste momento devido à 

criação de um ativo mercado interno, tanto de forma oficial com Santa Fé, quanto em forma 

de contrabando com a rica Gobernación de Popayán e a Audiência de Quito (devido à 

construção, em 1627 do “Caminho de Guanacas”, que atravessava a Cordilheira Central, 

permitindo uma comunicação mais fluida com o sul da região andina). Tal consolidação o foi, 

também, das elites associadas ao comércio de gado, de um modo de vida e de uma paisagem 

                                                           
20 Neiva tinha sido fundada duas vezes durante o século XVI, em 1539, por Juan de Cabrera, a sul da sua 
localização atual e, em 1550, por Juan Alonso, a norte, no lugar da atual Villavieja, que tem este nome por esta 
razão. Em ambas as ocasiões as fundações foram destruídas pelos indígenas. 
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associados a este sistema produtivo21. De tal forma que, em 1644, o Governador Francisco 

Martínez de Ospina (filho do primeiro governador) declarava ante a Real Audiência que 

obtinha rendas graças aos constantes envios de gado de sua fazenda em Yaguará, para Santa 

Fé e Popayán. 

O filho dele, o já mencionado Governador Diego de Ospina e Maldonado, 

comprometeu-se, em 1653, a enviar a Santa Fé 660 novilhos e duzentas vacas, as quais foram 

cotadas por um preço de três patacones22 e quatro reais, os novilhos, e três patacones, as 

vacas. No ano seguinte, comprometeu-se a enviar a Popayán 1.000 novilhos cotados a quatro 

patacones por cabeça (GARCÍA BORRERO, 1983, p. 135), que eram criados em seus 

potreiros dos atuais municípios de Yaguará, Íquira e Teruel. Isto mostra que o negócio do 

gado implicava a generalização da forma dinheiro e da forma contratual, no comportamento 

econômico das elites desde os primórdios do período colonial. Também mostra como o gado 

era mais bem pago em Popayán, do que em Santa Fé, que era a capital, devido ao auge da 

mineração naquela província. 

O negócio com o gado incrementou-se rapidamente, em razão do monopólio que teve a 

Província de Neiva para o abastecimento da capital, Santa Fé, e que apenas foi interrompido 

por breves períodos até 1750, este monopólio implicava a ilegalidade ocasional do comércio 

com Popayán. Os requerimentos de animais aumentavam conforme crescia a cidade passando 

de 6.000 novilhos anuais, em 1682, a 7.000, em 1721, e 8.000, em 1744. O abastecimento 

oficial era feito durante 50 semanas ao ano e os animais eram engordados num tempo que 

durava entre doze e dezoito meses na Dehesa (Fazenda realenga) de Bogotá (no atual 

município de Funza, a oeste da atual cidade de Bogotá) (CLAVIJO, 1995b, p. 380). O 

abastecimento era arrendado a um particular durante quarenta semanas e, nas dez restantes, ao 

Presidente da Audiência ou ao Virrey, dependendo de quem fosse a máxima autoridade da 

colônia. 

                                                           
21  Como um exemplo disto, as principais festas da região são as de São Pedro e São Paulo, em 28 de junho, que 
corresponde com a época do ano em que se faziam os envios do gado para Santa Fe e Popayán. 
22 O patacón era uma moeda de 27.462 g. de prata que foi utilizada entre os séculos XVI e metade do século 
XVII na Nova Granada e foi, posteriormente, substituída pelo peso, que tinha 27.073 g. do mesmo metal (dados 
disponíveis no artigo “Esclavas, mulas y arrieros”, publicado no jornal El Mundo, de Medellín, por José Alvear 
Sanín em 27 de maio de 2007. Disponível na internet em: 
http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=53898 Acesso na internet em 29/06/2011 por 
Camilo B. Ávila). 
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O negócio requeria grandes despesas, já que o arrendador devia pagar mais de dois mil 

pesos de oito reais23 de impostos. O custo dos salários, rações e arrendamento chegava a 

12.000 pesos de oito reais e, também, devia ser adiantado dinheiro aos criadores sobre futuras 

sacas de gado para manter uma quantidade suficiente de carne, velas e couros. Portanto, 

calcula-se que o investimento total anual era de mais de 60.000 pesos de oito reais 

(CLAVIJO, 1995b, p. 380). É interessante se pensar que, em meados do século XVIII, já 

existissem pessoas que conseguiam entesourar tal quantidade de dinheiro. 

Nessas condições, geralmente o proprietário da dehesa e titular da encomienda do 

povoado de Bogotá (não a cidade de Bogotá, chamada Santa Fé, mas o atual município de 

Funza) era o mesmo arrendatário. O monopólio do abastecimento favorecia um 

comportamento estável dos preços da carne, mas distintos fatores como o clima, as doenças 

dos animais e, sobretudo, os diferenciais de preços entre os mercados de Santa Fé e Popayán-

Quito, geraram variações. Em 1750, produziu-se o fim do monopólio do abastecimento de 

carne para Santa Fe (CLAVIJO, 1995, p. 381) e foi quebrada a dependência do gado de 

Neiva; mesmo assim, os envios de gado a Santa Fé e a outras regiões continuaram sendo 

muito importantes na estrutura econômica desta região até meados do século XX. 

Em junho de 1694 existiam na Província de Neiva 46 criadores que tinham 30.412 

vacas, que produziam, aproximadamente, 5.567 novilhos ao ano, ainda que somente quatro 

fazendeiros possuíssem 75% do total (Governador Francisco Álvarez de Velasco: 8.000, 

Alferes José Perdomo: 7.000, Alferes Jacinto del Castillo: 5.000, e “Protetor dos naturais” 

Capitão Diego Ortiz Carvajal: 2.000) (Todos os dados foram extraídos do Fundo Abastos do 

Arquivo Geral da Nação, Tomos 1 e 9, por CLAVIJO, 1995b, p. 384-5). Este dado confirma 

que os principais fazendeiros eram, também, os principais membros do governo local; aliás, 

várias das fazendas da época, particularmente “El Cucharo” (localizada na margem esquerda 

do Rio Magdalena, entre Aipe e Neiva) eram aproveitadas pelos Governadores “como se 

tratasse de um elemento consubstancial a seu exercício burocrático e de poder colonial” 

(SALAS, 1992, p. 42). 

Conforma-se com o tempo uma série de proprietários fundiários que adquiriam a terra 

mediante sua compra, geralmente dos descendentes daqueles primeiros possuidores que a 

adquiriram por mercê dos primeiros governadores da província, embora os principais 

membros do governo (como o Virrey no caso da Dehesa de Bogotá ou os governadores da 

                                                           
23 O real de oito ou “peso” de oito reais foi uma moeda de prata muito comum no mundo colonial 
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Província de Neiva, no caso da Fazenda “El Cucharo”), geralmente usufruíam a terra em 

razão de seu poder político e eram proprietários do gado. Isto mostra que a propriedade da 

terra na época colonial não é totalmente determinada pela posse de dinheiro, mas que outros 

valores sociais como o prestígio e a honra são determinantes no acesso a terra; portanto, a 

determinação da sociabilidade, mesmo nas elites, está muito longe de estar dada pela 

abstração monetária. 

Para a generalização do acesso à terra mediante compra na Província de Neiva 

contribuiu a quebra da tendência da concentração territorial limitada às elites da Província de 

Neiva quando, em 1707, o abastecedor de Santa Fé, Capitão José de Caicedo e Pastrana, foi 

nomeado Governador de Neiva (CLAVIJO, 1995b, p. 394). Esta nomeação ocasionou fortes 

confrontos entre as elites locais da Província de Neiva e este governador, que culminaram na 

eleição como Alcalde (Prefeito) Ordinário de Neiva de um representante das elites locais, em 

1709. Para as elites da capital era relativamente fácil se apropriar de amplas extensões no 

território da Gobernación de Neiva, devido a que o valor de seus bens superava ao dos 

membros da elite desta região, numa relação de dez a um, mostrando como a concentração 

monetária na época colonial acontecia de forma muito centralizada. O interesse de alguns 

deles para entrar ativamente no negócio da criação de gado respondia, não apenas à 

necessidade de romper com a dependência do abastecimento de carne, mas à necessidade de 

expandir sua área de dominação política, diversificar seus investimentos e criar uma freguesia 

de camponeses associados a suas fazendas (CLAVIJO, 1995b, p. 399). 

A concentração da propriedade territorial mudou pouco em épocas posteriores; em 1715 

foram contabilizados 25 grandes criadores que tinham, aproximadamente, 7.000 novilhos para 

engorda, embora houvesse um grande número de pequenos sitiantes (CLAVIJO, 1995b, p. 

403-4). Dos vinte e cinco grandes criadores, cinco deles: os jesuítas, Salvador de Ricaurte, 

Luis de Trujillo, o pároco de Neiva e o Procurador desta cidade, tinham 70%, o que confirma 

que os principais proprietários do gado continuaram sendo a elite administrativa da província, 

embora que, nesta época, tivesse crescido muito a propriedade em mãos de eclesiásticos, 

particularmente dos jesuítas. Tal concentração da riqueza era manifesta espacialmente, já que 

a maior parte das fazendas de criação de gado em mãos de particulares não religiosos estava 

na margem oeste do Magdalena, enquanto que a margem leste correspondia à enorme fazenda 

dos “Aposentos de Villavieja”, dos jesuítas. 

Cabe destacar que a fazenda-aldeia de “Los Aposentos de Villavieja” era a mais extensa 

e com o maior e melhor rebanho da Gobernación de Neiva (CLAVIJO, 1995b, p. 419). Fazia 

parte de um sistema de fazendas jesuítas no Vale do Alto Magdalena dedicado ao 
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abastecimento de produtos agropecuários para o Colégio de Santa Fé, do qual também faziam 

parte as fazendas: Doyma, La Vega, El Espinal e La Chamicera, porém era a mais distante e a 

única que produzia exclusivamente gado (COLMENARES, 1998, p. 81). A extensão desta 

fazenda compreende todo o atual município de Villavieja e partes dos atuais municípios de 

Tello e Baraya. 

Segundo Plazas (1950, p. 31), os jesuítas chegaram ao Vale de Neiva em 1606, justo 

antes da guerra contra os Pijao e pouco depois da fundação do Colégio de Santa Fé. Sua 

primeira ocupação foi o estabelecimento de doutrinas entre os indígenas. Depois de vários 

anos na realização desta atividade se dedicaram em consolidar a extensa fazenda de criação de 

gado para o abastecimento do Colégio de Santa Fé e que adquiriram mediante diversos 

mecanismos, como: doações, permutas e, principalmente, compras24. Os primeiros pedaços de 

terra que originaram a fazenda de Villavieja foram adquiridos em 1630 e, durante um lapso de 

cinquenta anos, foram adquirindo mais e mais pedaços de terra (ÁVILA E NARVÁEZ, 2004, 

p. 136-8). Em 1760 a fazenda possuía mais de dez mil cabeças de gado bovino, mais de 

quinhentos animais de carga, entre cavalos e mulas, e cerca de outros mil animais, entre 

éguas, cabras e ovelhas (PLAZAS, 1950, p. 35). 

Um dos principais problemas que aparecem ao analisar as informações existentes sobre 

o negócio com gado na Província de Neiva na época colonial é a tendência a pensar nos 

criadores como providos de uma racionalidade capitalista, o que não era totalmente possível 

considerando o relativo escasso desenvolvimento das forças produtivas e as diferenças nas 

relações sociais de produção da época. A necessidade de produzir vacas para o abastecimento 

de carne e couros em Santa Fé e Popayán, na verdade, corresponde a uma determinação 

baseada num valor de uso. A mencionada pesquisa de Clavijo (1995b) faz estimativos da 

magnitude do negócio do gado na Gobernación de Neiva que nos dizem que, entre 1694 e 

                                                           
24 Os jesuítas estavam imbuídos de uma racionalidade econômica mais moderna que outros proprietários 
coloniais. Destacavam-se pelo cuidadoso manejo das contas; a independência dos colégios como unidades 
financeiras e o sistema de hierarquias e normas gerais de responsabilidade frente a um superior. Mas o aspecto 
mais representativo desta racionalidade econômica era a existência de livros de contabilidade, elemento 
excepcional no manejo da economia agrícola da época. Era feito tanto um livro de receitas e despesas, destinado 
a ser revisado periodicamente pelo visitador ou provincial; quanto um livro de inventários de todos os bens da 
fazenda que era refeito cada vez que havia troca de administração, este livro incluía todos os títulos de aquisição 
de terras, as cartas e os recibos (COLMENARES, 1998, p. 24-6). Os livros eram complementados com a revisão 
periódica por parte de um visitador ou do provincial, quem se encarregava de supervisar o manejo das fazendas e 
de revisar a contabilidade, dando, às vezes, conselhos para a melhor manutenção da fazenda. Os procuradores se 
encarregavam de resolver assuntos litigiosos e de fazer a contabilidade geral dos pertences, assim como de 
autorizar compras ou despesas. Neste último aspecto era guardada grande parcimônia, ao que contribuía o fato 
de que a maior parte dos gêneros necessários para a manutenção da mão de obra provinha de outras fazendas da 
companhia (COLMENARES, 1998, p. 28-9). 
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1740, foram levados, aproximadamente, 192.000 novilhos a Santa Fé, gerando receitas 

líquidas para os criadores de 879.000 pesos; e que a Popayán foram levados, 

aproximadamente, 115.200 novilhos (60% dos levados a Santa Fé), que geraram cerca de 

518.400 pesos de renda (CLAVIJO, 1995b. p. 412-5). Estes números mirabolantes escondem 

o fato de que a maior parte dos ganhos não foi, necessariamente, reinvestida em outros ramos, 

mas que a sua principal função era manter o status político e social de seus criadores e 

garanti-lo para seus descendentes. Cabe mencionar, entretanto, que os bens já são avaliados 

na forma preço. 

Uma passagem importante dentro do percurso da modernização acontece em meados do 

século XVIII e sua manifestação fenomênica se estabeleceu na forma da derrubada do 

monopólio do abastecimento de carne, em 1750, ano em que foi evidente o fim do negócio de 

abastecimento de carnes e sebo para Santa Fé devido à conjunção de fatores como as doenças, 

os problemas climáticos e as dificuldades para a manutenção do abastecimento para uma 

população cada vez maior. Esta mudança fez parte de uma série de transformações profundas 

do Império espanhol no manejo das suas colônias que visavam à centralização política 

mediante a submissão dos governos locais às autoridades peninsulares e a busca de uma 

ordem econômica e social mais eficiente, motivada pela mentalidade ilustrada dentro das 

cortes espanholas da dinastia dos Borbons, particularmente durante o reinado de Carlos III 

(depois de 1750, coincidindo com as políticas do Marquês de Pombal em Portugal). As 

reformas se focaram no desenvolvimento do livre mercado mediante a diversificação 

produtiva e a abertura econômica: fomento das exportações para a metrópole e entre as 

colônias (CLAVIJO, 1995c, p. 424). No aspecto fiscal, as reformas incluíram: o monopólio da 

produção de aguardente e fumo, o incremento de sistemas de controle fiscal e a reestruturação 

dos sistemas de frotas e galeões por naves de registro (TOVAR PINZÓN, 1994: 30-1). 

Como parte das reformas borbônicas aconteceu a expulsão dos jesuítas das colônias 

espanholas na América, em 1767, o que representou o embargo dos seus bens, dentre eles a 

fazenda de Villavieja. A expulsão da Companhia na Província de Neiva foi ordenada por auto 

do Virrey Pedro Messia de la Zerda, enviado ao Governador Dom Miguel de Galvez y 

Cevallos, que se efetivou em 19 de Agosto de 1767, sendo administrador da fazenda o Padre 

Saturnino Fornet, que fez entrega das chaves da casa principal da fazenda, dos escritórios, a 

capela e as joias de seu ornato, oficinas, títulos de terras, livros e documentos a seu cargo, 

com os escravos e demais do que se compunha a fazenda (PLAZAS, 1950, p. 36-9). A 

expulsão dos jesuítas liberou uma grande quantidade de terra e bens para o mercado e 

implicou o surgimento de novas formas de capitalização, o que mostra como a liberalização 
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da terra se põe como necessidade de expansão do capital. Observaremos o caso para o norte 

do Huila com a decomposição da fazenda de Villavieja. 

Imediatamente depois da entrega foram iniciados os inventários dos bens da fazenda tal 

e como o ordenava o auto do Virrey, mas foi claro logo que era impossível executar os 

rodeios para o inventário dos animais pela incrível extensão da fazenda, a qual, para a época, 

contava com vinte e quatro hatos, cada um dos quais era uma fazenda em si. Segundo uma 

primeira avaliação, baseada nos livros de contabilidade deixados pelos jesuítas, a fazenda 

tinha, em 1767, uma extensão de 78 “estancias de ganado mayor”, equivalentes a 24.648 

hectares, nos quais eram criados 9.528 bois, 646 cavalos, 1.936 éguas e potrinhos, 149 mulas, 

40 burros garanhões, além de uma força de trabalho de 73 escravos; tudo avaliado por 16.797 

pesos com quatro reais25 (TOVAR PINZÓN, 1988, p. 146). 

Devido à dificuldade de leiloar os vinte e quatro hatos originais da fazenda, no final de 

1771 o administrador encarregado do leilão decidiu dividir a fazenda em dezesseis fazendas 

menores, seguindo as instruções da Junta das “Temporalidades” (instituição encarregada do 

leilão dos bens dos jesuítas) de repartir as fazendas em pedaços mais ou menos regulares e 

adjudicar a cada uma, em forma proporcional e conforme a fertilidade dos pastos, um 

determinado número de animais e de pertences da fazenda original (COLMENARES, 1998, p. 

48). A fragmentação, na verdade, se mostrava como uma necessidade do processo de 

modernização, ela se pautava na necessidade de liberalizar a terra como elemento de mercado. 

Para o caso da Fazenda de Villavieja cada uma das dezesseis fazendas resultantes tinha entre 

800 e 1.100 cabeças de gado bovino, entre 150 e 300 cavalos e 13 ou 14 mulas; cada qual com 

casa de moradia e currais, e com um número de escravos que oscilava entre 5 e 7, nas 

menores, e 12 e 13 nas maiores. 

A fazenda tinha uma extensão aproximada de quase 50.000 ha. no momento de sua 

divisão, ainda que o limite oriental fosse impreciso, pois correspondia as elevações da 

Cordilheira Oriental. O valor final da fazenda foi de cento oito mil seiscentos vinte pesos, 

cinco reais, sete maravedies26 e dois terços de ouro (PLAZAS, 1950, p. 55). Apesar de ser a 

                                                           
25 Não são referenciados os ovinos e caprinos.  
26 O maravedi foi uma moeda de curso legal na Espanha, desde o reinado dos “reis católicos” (1474) até o 
reinado de Isabel II (1854). Moeda de cobre de mais baixa denominação, coexistindo com o real, de prata, e o 
escudo, de ouro. A partir de 1686, o maravedi equivalia a 64 reales e, a partir de 1606, a 440 escudos. Dados 
disponíveis em CANTOS, Pedro de. Escrutinio de maravedíes, y monedas de oro antiguas, su valor, reducción, 
y cambio a las monedas corrientes. Deducido de escrituras, leyes, y pragmáticas antiguas, y modernas de 
España. Madrid, 1763. The Making Of The Modern World. Web. 10 May 2012. Disponível na internet em: 
http://find.galegroup.com, acesso em 10 de maio de 2012, por Camilo Bustos Ávila. 
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fazenda mais extensa do Colégio de Santa Fe não era, entretanto, a mais valiosa, já que seu 

valor era superado por Doyma, na qual dois de seus hatos (subdivisões) (“La Gruesa” e 

“Aceituno”) foram cotados por mais de 15.000 pesos (COLMENARES, 1998, p. 113), este 

maior valor se devia a que em Doyma era combinada a criação de gado com o cultivo da cana 

e outras atividades agrícolas que a tornavam mais valiosa. A divisão da fazenda em 1772 

aparece no mapa 3. 

Apesar da necessidade moderna de implantar um mercado de terras, ainda o mercado de 

terras no estava consolidado e a terra representava um preço marginal no caso de muitas das 

fazendas jesuítas, sobretudo aquelas muito distantes dos centros urbanos onde estavam os 

colégios. Segundo as relações de produção próprias do período colonial “fora de um reduzido 

marco urbano, onde se ligavam relações econômicas mediadas pela moeda, as noções de valor 

parecem desmanchar (...), a terra representava, em termos de valor econômico, uma fração 

mínima dos bens que sustentava como estrutura” (COLMENARES, 1998, p. 53), desta forma, 

o preço da terra em seis hatos da fazenda de Villavieja (Ahorcados, Pital, Caballeriza, 

Salsipuedes, Boquerón e Bateas) apenas representava 16,7% de seu preço total, enquanto que, 

em outras fazendas jesuítas, como La Chamicera e Tibabuyes, representava 70 e 50%, 

respectivamente, devido à proximidade de Santa Fé. Pelo contrário, na Fazenda “El Trapiche” 

do Colégio de Pamplona (Santander) que funcionava como verdadeira plantation de cana e 

cacau, o preço da terra apenas chegava a 2% do valor total (COLMENARES, 1998, p.52). 

Os preços da mão de obra escrava na fazenda de Villavieja também não eram 

significativos, embora Colmenares só levasse em consideração os dados para os seis hatos 

anteriormente mencionados, calculando-se que os 31 escravos existentes neles (a terceira 

parte do total), apenas representavam 12,5% do valor total da fazenda. Em qualquer caso, esta 

era uma característica comum a todas as fazendas de criação de gado da Companhia devido à 

escassa necessidade de trabalho para seu manejo, pelo contrário, o preço da mão de obra nas 

fazendas de agricultura de cana ou cacau era superior a 50% do total (COLMENARES, 1998, 

p. 67). O principal ativo da fazenda de Villavieja, então, era o gado mesmo, que, pelo menos 

nos seis hatos referenciados por Colmenares (1998), constituía 68% do valor total. 

A venda das pequenas fazendas nas quais foi dividida a fazenda de Villavieja foi muito 

difícil porque, mesmo que não tivessem o tamanho da fazenda original, não havia indivíduos 

com a quantidade de dinheiro suficiente para comprá-las de acordo com os preços pelos quais 

estavam cotadas pela Junta de Temporalidades. Os inventários da fazenda terminaram em 

junho de 1772 e, apenas em 1776, o comerciante espanhol Joaquín de Arce Piedrahita 

comprou a fazenda a censo redimível, isto é, pagando uma parte à vista e, a outra, depois de 
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vários meses, segurando-as de antemão com empréstimos e pagando pequenos juros sobre 

estes. O fracionamento da fazenda de Villavieja representou, portanto, os inícios do crédito 

fundiário na região e da especulação imobiliária, já que Arce Piedrahita comprometeu-se a 

leiloar, por conta própria, as fazendas para cumprir com o propósito da coroa de distribuir 

entre os vizinhos as propriedades dos jesuítas, cuja transação foi autorizada pela Junta de 

Temporalidades e pelo Governador da Província (PLAZAS, 1950, p. 55). 

Doze das dezesseis fazendas foram vendidas por Arce a distintos proprietários entre 

1777 e 1789, ano em que faleceu, e depois do qual a sua viúva vendeu as quatro restantes. 

Algumas destas fazendas se mantiveram até meados do século XX com seus nomes e limites 

originais e, em alguns casos, como o da Fazenda “Ahorcados”, sendo propriedade dos 

herdeiros diretos do proprietário que as adquiriu depois da expulsão dos jesuítas (Família 

Serrano). Até hoje subsistem as fazendas: Reyes, Caballeriza, La Manguita, Bateas e San 

Ignacio. Outras mudaram seus nomes e continuaram existindo até quando foram ocupadas por 

seus arrendatários e parceladas como no caso da Fazenda “El Porvenir”, correspondente ao 

antigo Hato de Villavieja, ou no da Fazenda “El Sinaí”, correspondente ao antigo Hato de 

“Los Arrieros”. Outras foram divididas em fazendas relativamente grandes como a Fazenda 

“Bogotá”, que deu origem às Fazendas “San Diego” e “El Milagro” (no atual Município de 

Tello). 

Contudo, na maioria dos casos, a desintegração da Fazenda de Villavieja implicou 

importantes mudanças espaciais. Apesar de que algumas das fazendas foram adquiridas por 

fazendeiros vinculados à elite tradicional que governava a Província, muitas delas foram 

adquiridas por membros de uma classe emergente de empresários que constituíram suas 

fortunas mediante a mineração ou o comércio. A divisão da fazenda também promoveu novas 

formas de sujeição da mão de obra, já que se deram algumas formas de trabalho assalariado. 

Mas o aspecto mais importante foi mesmo a consolidação de um mercado de terras que tornou 

possível a formação de novas fazendas e novas riquezas, processo ao qual também contribuiu 

a desintegração dos mayorazgos (morgados) e dos resguardos durante o século XIX (TOVAR 

PINZÓN, 1988), como parte da chamada “Revolução do meio século” e da qual falaremos 

posteriormente. A fragmentação das fazendas dos jesuítas foi o primeiro passo de uma série 

de reformas na apropriação da terra encaminhada a romper com o sistema colonial e abrir 

passagem a um estágio mais avançado no desenvolvimento das forças produtivas. 
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Mapa 2: Divisão da fazenda de Villavieja em 1772 

 
   Fonte: ÁVILA E NARVÁEZ, 2004, p. 141. 
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Em relação ao produto da terra, a flexibilização das condições do mercado de carne e 

subprodutos do gado na Nova Granada durante a segunda década do século XVIII gerou 

condições muito distintas às que imperaram anteriormente. Além do crescimento da produção 

de gado em outras províncias das gobernaciones de Neiva e Mariquita, aconteceram 

mudanças no interior da própria Província de Neiva já que, por um lado, o controle do 

negócio passou da elite de criadores a uma multidão de comerciantes e, por outro, expandiu-

se o número de pequenos criadores, geralmente arrendatários das fazendas o que disparou a 

oferta interna, mas houve, também, uma expansão dos grandes proprietários ocasionada pela 

divisão da fazenda de Villavieja. Todas estas foram manifestações intrínsecas do processo de 

modernização, que se consolidava. 

Para demonstrar este último ponto podemos mencionar que, em 1808, mais de quarenta 

anos depois da divisão desta fazenda e do leilão de suas partes a distintas pessoas, Dom 

Miguel de Arce Piedrahita, dizimeiro de Neiva e comerciante de gado, filho de Joaquín de 

Arce Piedrahita, rematador da fazenda, estimava que existissem em Neiva em torno de 48.000 

animais em mãos de mais de cinquenta fazendeiros que tinham entre quinhentas e quatro mil 

cabeças cada um e produziam aproximadamente 12.000 novilhos ao ano, dos quais 800 eram 

consumidos na própria Província (CLAVIJO, 1995b, p. 420-421). 

Uma das conclusões que ficam a partir da descrição dos acontecimentos ligados ao 

espaço de Villavieja no período colonial (correspondente, em grande parte à história da 

fazenda jesuítica) é que os jesuítas contribuíram para a expansão da circulação monetária na 

Nova Granada, pelo menos na área do Alto Magdalena, entre os séculos XVII e XVIII e que a 

primeira fragmentação da grande fazenda contribuiu para a generalização da forma dinheiro 

nas relações sociais (pelo menos em relação aos membros das elites). Podemos também 

ressaltar que a grande fazenda de produção de gado era um exemplo dessa unidade 

aparentemente contraditória entre produção direta de meios de vida e produção de 

mercadorias (FRANCO, 1969, p. 8), mas não temos elementos suficientes para expressar se a 

fazenda colonial era uma unidade só voltada à produção mercantil, como expresso por esta 

autora para o caso da grande fazenda produtora de café do século XIX, no Brasil. Nas suas 

palavras: 

 

O nexo que liga essencialmente sujeito e bens econômicos não é aquela relação de 
natureza qualitativa, orientada para o atendimento de requisitos vitais. Pelo 
contrário, tudo nelas adquire sentido na produção de artigos cujo valor só se 
consubstancia ao penetrar no mercado ao ser reduzido à sua expressão quantitativa, 
representada numa soma determinada de dinheiro. Tudo, nas fazendas, se 
organizou em função disto, aparecendo subordinado a esse fim o que nelas houve 
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de produção para a subsistência: os trabalhos domésticos, a manufatura de 
utensílios e vestuário, as oficinas de ferramentas e implementos para o trabalho, a 
farmácia, a enfermaria todas as suas partes, enfim, estruturaram-se para possibilitar 
a constituição de uma unidade mercantil de produção (FRANCO, 1969, p. 191).  

 

A grande fazenda de produção de gado do norte do Huila tinha uma precária, mas firme 

conexão com o mercado interno e, na escala local, subsistia enquadrada numa sociabilidade 

na qual a dominação pessoal era o fator estruturante. Ela correspondia à necessidade de se 

afirmar o status de seus donos por meio da posse da terra, num contexto no qual a propriedade 

não foi senão precariamente introduzida. A sociabilidade dentro dela estava determinada pelo 

valor de uso (necessidade de se satisfazer uma necessidade concreta: produção de carne e 

couro para os habitantes da capital), mas não quer dizer isto que essa precariedade não 

estivesse relacionada, em relação ao território colonial, com a necessidade de se produzir ouro 

(na gobernación de Popayán, principalmente) e outros bens para o mercado internacional; foi 

essa a integração com o capitalismo em formação que o Huila teve na época colonial. No caso 

específico da fazenda jesuítica, pode se perceber um movimento em torno de uma acumulação 

que vá para além dessas necessidades concretas (embora o gado da fazenda de Villavieja 

contribuísse em momentos esporádicos de escassez ao abastecimento da dehesa de Bogotá), 

isto é, na tendência de constituição de uma racionalidade mediada pela necessidade da sua 

reprodução ampliada. Nos séculos posteriores estes pressupostos aparecem de forma mais 

clara e a modernização se consolida, processo que mostraremos a continuação. 

 

A gradativa inserção do norte do Huila na produção de mercadorias para um mercado 

mundial durante o início da época republicana (século XIX) 

 

A partir da segunda década do século XIX inicia-se uma nova fase de exploração do 

espaço na qual vão se incorporando novas áreas à produção de mercadorias (que na época 

colonial eram utilizadas para a reprodução social das comunidades locais), como as várzeas 

do Magdalena e de seus afluentes, ou ainda as áreas de fronteira, como as vertentes das 

cordilheiras Oriental e Central, particularmente a primeira. 

A principal transformação do sistema econômico colonial, depois da guerra de 

independência (1810-1819), portanto, foi a substituição da produção para a satisfação da 

demanda interna e para a exportação para a metrópole de um reduzido número de excedentes, 

pela produção seguindo as demandas do mercado internacional. Este tipo de produção 

também representou um maior aporte de tecnologia que requereu uma menor quantidade de 
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espaço que a produção colonial. No Vale do Alto Magdalena este aspecto implicou um 

impulso muito forte à agricultura intensiva de monocultivo, realizada sob condições ótimas de 

disponibilidade de água e solo, pelo que as planícies aluviais passaram a ser os principais 

espaços para a produção, a diferença das savanas (tornadas semidesérticas) onde se 

desenvolveu a pecuária colonial.  

Num primeiro momento, no Alto Magdalena, devido à diversificação produtiva gerada 

pelas reformas borbônicas, desenvolveram-se abundantes cultivos de cacau nos solos aluviais 

do Rio Magdalena e seus afluentes, especialmente na área sul do atual Departamento do 

Huila. Embora a produção de cacau ainda fosse destinada ao mercado regional e a um 

incipiente mercado mais amplo (como a produção de carne e subderivados da pecuária), este 

cultivo tornou possível consolidar a acumulação, ocasionando uma expansão da circulação 

monetária e mercantil e a elevação nos preços de bens de consumo como roupas e tecidos, 

farinha de trigo e bois, além de produzir um aumento da população e a valorização da terra 

(especialmente no sul do Huila) até inícios do século XX, impulsionando o desenvolvimento 

de outros setores como o comércio e a criação de gado (devido à demanda de couro para a 

fabricação das embalagens). 

No norte do Huila, nas várzeas do Magdalena e seus afluentes, o cacau também teve 

uma expansão importante já que era cultivado nas várzeas dos rios Las Ceibas e Cabrera, 

(onde ainda é cultivado). O surgimento de povoados no sul do Tolima, como Dolores e 

Alpujarra, em finais do século XVIII, esteve relacionado com a expansão da produção de 

cacau; entretanto, a fazenda de criação de gado de grande extensão continuou sendo a unidade 

de produção mais significativa, e o cacau representou apenas outra possibilidade de produção 

nas áreas de tais fazendas tradicionalmente destinadas aos cultivos de subsistência e ocupadas 

por agregados. Como um exemplo da relativa importância que tinha a produção de cacau 

depois das reformas borbônicas podemos indicar que, no inventário para a venda da fazenda 

Mana y Guásimo (Uma das dezesseis surgidas da divisão da Fazenda de Villavieja) em 1811, 

o valor dos cacauais representa 6,5% do total do preço da fazenda (MARTÍNEZ E 

MARTÍNEZ, 1995, p.29). 

O colapso da produção do cacau veio no final do século XIX; em 1887 a produção 

oscilava entre 16.000 e 20.000 quintais, enquanto que em 1897 não passava de 7.000 ou 8.000 

(MARTÍNEZ E MARTÍNEZ, 1885, p. 33-34). Esta aconteceu por várias causas, como: a 

escassa disponibilidade de mão de obra, as pragas, o elevado custo do transporte e as 

rudimentares técnicas de produção. Porém, em 1925, ainda eram produzidos 570.168 quilos 

de cacau que representavam 285 milhões de pesos, 27% do valor da produção e 23% da área 
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cultivada no departamento e 9,7% da superfície cultivada nacionalmente, que correspondia a 

1966 ha. (MARTÍNEZ E MARTÍNEZ, 1995, p. 38). 

O comportamento econômico dos proprietários da terra se modificou gradativamente. 

Na década de 1810, muitos grandes fazendeiros, mineiros e comerciantes faliram por terem 

abandonado seus bens ante o temor às represálias políticas (TOVAR PINZÓN, 1994, p. 41). 

Quando se instalou o governo republicano, em 1819, aconteceu uma crise econômica, ao 

serem suprimidos os impostos estabelecidos pelas reformas borbônicas e aumentadas as 

despesas para a manutenção da guerra bolivariana de libertação (até 1826). Em 1825, tinha 

colapsado a estrutura colonial da apropriação da terra devido às medidas de força da nova 

administração republicana, como os sequestros, as desapropriações e as ocupações de fato. Os 

bens expropriados aos espanhóis e a outros inimigos públicos eram entregues a 

administradores oficiais e, posteriormente, a novos proprietários, muitas vezes destacados nas 

lutas pela independência. Independentemente de tais medidas, a maior parte das fazendas 

coloniais diminuiu sua produtividade, entrando numa fase de desordem administrativa e 

muitos de seus proprietários sofreram o embargo de seus bens pela pressão dos credores. Os 

novos proprietários, geralmente comerciantes, tinham sabido tirar proveito da desordem 

provocada pela guerra (TOVAR PINZÓN, 1994 p. 38). 

A partir de 1830, com a dissolução da “Gran Colombia” (projeto territorial bolivariano 

que integrava os territórios dos atuais Colômbia, Venezuela e Equador) e com a morte de 

Bolívar, originou-se uma disputa entre os partidários de cada enfoque econômico-político, que 

conduziu à aparição dos partidos liberal e conservador. Com o decorrer do tempo impuseram-

se os partidários do livre comércio e da produção para o mercado internacional, mas esta 

perspectiva enfrentou limitações na infraestrutura: escassez de vias de comunicação, falta de 

portos adequados para a exportação e escassa diversificação da oferta de produtos para o setor 

externo; problemas gerados por tentar adaptar um modelo de desenvolvimento realizado para 

regiões com distintas condições geográficas, econômicas e culturais. A segunda metade do 

século XIX caracterizou-se pelas tentativas falidas de impulsionar, um atrás do outro, de 

diversos produtos de exportação que tinham momentos de bonança, mas cuja rentabilidade 

caía drasticamente no curso de poucos anos; o que contrastava com o crescimento acelerado 

das importações, que inundavam cada vez mais o mercado até dos lugares mais remotos da 

nova república, introduzindo-se, assim, a mercadoria no nível inferior de sociabilidade. 

As elites proprietárias da terra introduziram alguns critérios modernos, alguns 

fazendeiros introduziram melhorias tecnológicas e novos sistemas de administração para 

incrementar a produtividade de suas fazendas, também diversificando sua produção, 
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buscavam se acomodar às demandas do mercado mundial. A adaptação envolveu a 

importação de novas espécies pecuárias, sementes modificadas, adubos e novas variedades de 

pastos; também aceitaram uma pequena divisão de suas terras para compensar os custos de 

exploração derivados dos traumas da guerra e da adaptação das novas técnicas e tecnologias 

(TOVAR PINZÓN, 1994, p. 39). 

Muitos dos novos proprietários fundiários enriqueceram mediante a especulação com as 

dívidas do novo Estado com pequenos contribuintes para a manutenção da guerra de 

independência e das guerras civis que se seguiram depois desta (1839-1842 e 1851); 

posteriormente estes personagens se tornariam presidentes e dirigentes da nova república. O 

Estado, pela crise financeira ocasionada pela guerra, não possuía dinheiro para pagar as 

dívidas, pelo que teve que entregar aos particulares muitos dos seus bens, como grandes 

extensões de terras ou alguns dos estoques de produtos para exportação como o fumo, produto 

sobre o qual o Estado (a partir das reformas borbônicas) sempre ficava com uma parte do 

produzido. (TOVAR PINZÓN, 1994. p. 42). 

Foram estes empresários que se encarregaram de impulsionar outro importante estágio 

do desenvolvimento das forças produtivas, inspirados no modelo econômico liberal, se 

empenhando em acabar com todo tipo de intervenção estatal ou corporativa no manejo 

econômico e em romper com os entraves existentes para a livre disposição dos fatores 

produtivos no movimento que foi chamado “Revolução do meio século”, entre 1846 e 1852. 

Entretanto, houve confronto com alguns dos antigos empresários, que desfrutaram de 

vantagens econômicas durante a colônia e que buscavam manter algumas das características 

do sistema colonial, dando prioridade ao desenvolvimento interno da república antes que à 

produção para a exportação. Os empresários liberais pressionaram pela quebra das variadas 

formas de corporativismo colonial, porque as consideravam um empecilho à liberdade da 

apropriação da terra. Primeiro pressionaram pela extinção dos resguardos indígenas, os ejidos 

e terras comunais; depois sobre os baldios do Estado e, finalmente, sobre as terras exploradas 

em condições precárias pela crise econômica de seus proprietários (TOVAR PINZÓN, 1994, 

p. 39). 

A pressão sobre os entes corporativistas incluiu, também, as comunidades religiosas, o 

que fez com que o Estado promulgasse a lei de desamortização, que trouxe para eles a 

inimizade do clero e de setores políticos relacionados com ele, que originaram as guerras 

civis. A partir de 1821, os dirigentes do novo Estado republicano estimularam estas formas de 

apropriação territorial por parte de particulares, para promover a agricultura e contribuir ao 
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povoamento das áreas de fronteira, porém nenhuma destas estratégias foi realmente efetiva até 

a década de 1850 (TOVAR PINZÓN, 1994, p. 39). 

O efeito destas políticas foi a expansão do setor externo, que se manifestou num 

crescimento nas exportações per capita de 120% entre 1850 e 1882 (POSADA, 1994, p. 46). 

Numa primeira etapa, o crescimento foi puxado pela exportação massiva de fumo e, numa 

segunda, pela de outros produtos como o anil e a quina27. O território do Estado28 do Tolima 

teve uma importante participação na produção destas mercadorias, pelo que se configurou 

uma classe emergente de empresários, comerciantes e trabalhadores associada ao negócio. Na 

área próxima a Neiva, a atividade mais importante foi a extração de quina, a qual, entre 1850 

e 1880 superou à criação de gado e à produção de cacau. Esta atividade contribuiu, também, à 

colonização das vertentes das cordilheiras oriental e central, foram construídos caminhos e 

povoados relacionados com sua exploração e comércio, mas seu caráter predatório fez com 

que a matéria-prima se esgotasse no decorrer de umas quantas décadas. 

No relativo ao fumo, cabe destacar que o aumento de sua produção foi favorecido pela 

perda do monopólio estatal sobre a produção, em 1850, o que disparou sua exploração por 

parte de comerciantes privados. As exportações de fumo colombiano em Bremen, centro 

principal do comércio deste produto, duplicaram-se entre 1853 e 1857, chegando a um 

máximo de 100.000 zurrones29, em 1863, e sendo mais de 37% das exportações colombianas 

entre 1864 e 1870. Depois deste ano, o fumo foi cotado a preços cada vez mais baixos no 

mercado internacional, mas logrou manter sua bonança até meados da década de 1870 pela 

expansão geográfica de sua produção (POSADA, 1994, p. 46). 

As implicações da bonança fumageira na área próxima a Neiva não têm sido bem 

explicitadas. Segundo Tovar Zambrano (1992b, p. 91) a totalidade do fumo produzido nas 

feitorias de Ambalema (o principal lugar de produção, na Província de Mariquita, no norte do 

atual departamento do Tolima) incluía o produzido no atual território do Huila, pela escassa 

importância que este produto tinha na Província de Neiva durante o período colonial. Tal 

hipótese é desmentida por Martínez e Martínez (1995), já que, segundo estes autores, a 

                                                           
27 A quina (Cinchona officinalis) é uma planta nativa dos Andes, famosa pela capacidade curar a malária. 
Durante o século XIX foi comercializada intensamente pela necessidade de colonizar áreas tropicais como a 
África Central e a Ásia meridional. Informações sobre a planta disponíveis na internet em: 
http://glaciblog.blogspot.com.br/2009/02/cinchona-officinalis-quina.html, acesso em 27 de junho de 2012, por 
Camilo Bustos Ávila. 
28 Entre 1850 e 1857 e, logo depois, entre 1863 e 1886, a Colômbia teve um regime federalista e suas divisões 
político-administrativas foram chamadas “Estados” e não “Departamentos”. 
29 Sacos feitos de couro. 
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Província de Neiva foi sim um centro fumageiro importante durante o período colonial, mas 

depois das reformas borbônicas, a maior parte das feitorias foi levada para a Província de 

Mariquita, no vale médio do Magdalena, sendo esta uma das razões que levaram ao 

levantamento comunero de 1781 no norte do Huila30 (MARTÍNEZ E MARTÍNEZ, 1995, p. 

40). 

Em 1847, antes do desmonte do monopólio, foi instaurada uma feitoria para a 

manufatura do fumo em Neiva, a qual, junto a outras criadas em outros portos sobre o Rio 

Magdalena, tinha fins de exportação. No entanto, nunca foi exportado fumo com a 

denominação “Neiva”, porque todo o fumo exportado da Colômbia tinha a denominação 

“Ambalema” (MARTÍNEZ E MARTÍNEZ, 1995, p. 40). A literatura da época não faz 

referência sobre a participação do fumo de Neiva nas exportações colombianas e se estima 

que as feitorias instaladas provavelmente fracassassem ou, talvez, compartilhassem do triunfo 

do fumo de Ambalema em Bremen, mas com uma participação mínima (TOVAR 

ZAMBRANO, 1992b, p. 91). Porém, o relatório da visita do Governador Rojas Garrido em 

1856 parece demonstrar que o fumo no Huila era um produto marginal que apenas se 

cultivava em Neiva (onde era utilizado como artigo de troca), em Campoalegre e em 

Villavieja (MARTÍNEZ E MARTÍNEZ, 1995, p. 41), além de que, nesses lugares sua 

produção não era generalizada, sendo apenas iniciativa de alguns fazendeiros. Com relação à 

pouca importância que o fumo teve no Huila cabe ressaltar que, em 1925, só eram cultivados 

20 ha. que produziam 50.370 quilos, o que representava menos de 1% da produção nacional e 

apenas 0,72% da produção agrícola do Departamento do Huila (MARTÍNEZ E MARTÍNEZ, 

1995, p. 41). 

Como já foi explicado, então, mais do que o fumo, foi a quina o principal produto de 

exportação da região correspondente ao norte do atual Departamento do Huila, matéria-prima 

dos medicamentos utilizados para o combate da malária. Foi, depois do fumo, o produto de 

maior dinâmica do setor externo colombiano durante os sete lustros posteriores a 1850 e, entre 

1878 e 1883, as remessas de quina representaram entre 25 e 30% das exportações 

                                                           
30 A rebelião dos comuneros de Villavieja foi um de vários levantamentos populares acontecidos no território da 
Nova Granada, em 1781, contra os múltiplos impostos sobre o sal, os jogos de baralho, o fumo e os tecidos de 
algodão, além da elevação do cobro do imposto da alcabala (imposto sobre o consumo) de 4 a 6%, que fora 
implantado pelo visitador real Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres pela necessidade da coroa espanhola de 
financiar a guerra declarada contra a Inglaterra, em 1778. O principal levantamento aconteceu no território do 
atual Departamento de Santander, no nordeste da Colômbia e é considerado como acontecimento basilar do 
movimento independentista na Nova Granada. Informação disponível na internet em: 
http://www.banrepcultural.org/category/temas-linea-de-tiempo/revolucion-de-los-comuneros, acesso em 08 de 
julho de 2011 por Camilo Bustos Ávila. 
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colombianas. Entretanto, seu mercado foi caracterizado por oscilações, tendo três claros 

períodos de auge, entre 1850-1852, 1867-1873 e 1877-1882, caindo definitivamente a partir 

de 1883 pela concorrência com o produto originário do Ceilão e da Índia (POSADA, 1994, p. 

49). 

Durante a década de 1840 iniciou-se a colonização da Cordilheira Oriental no nordeste 

de Neiva, desenvolvida por uma primeira onda de buscadores e negociantes de quina que 

fundaram povoados como Santa María de la Nutria (Baraya) e San Francisco (Colombia) 

entre 1847 e 1848. A quina teve seu momento de auge na década de 1860, depois de que se 

esgotasse nas vertentes da Cordilheira Central, mas, antes disso, em 1856 já era extraída quina 

na Cordilheira Oriental, reportando-se das montanhas próximas a Campoalegre mais de 500 

cargas anuais (MARTÍNEZ E MARTÍNEZ, 1995, p.43). No final da década de 1850, Neiva já 

era um importante centro de comercialização de casca de quina nacionalmente, permitindo, 

inclusive, alguma elevação no nível de acumulação geral que se viu expresso 

fenomenicamente como riqueza familiar/pessoal, este incremento da riqueza foi expresso na 

visão de Felipe Pérez que escreveu sobre esta cidade que nela “foram edificadas elegantes e 

confortáveis casas de telha, bem providas de móveis, vestiram-se as pessoas com luxo e 

gerara-se grande interesse pela educação da juventude” (TOVAR ZAMBRANO, 1992 p. 94). 

O auge do comércio da quina foi responsável pelo povoamento da Cordilheira Oriental 

a leste de Neiva e Villavieja, e pela fundação dos municípios de Tello e Baraya. A 

“Companhia Colômbia”, à qual o governo entregou concessão de exploração, fundou várias 

fazendas ao redor do caminho entre Neiva e Baraya, como “El Milagro” (perto de Tello) e “El 

Totumo”, entre Baraya e Colombia (TOVAR ZAMBRANO, 1992, e MARTÍNEZ E 

MARTÍNEZ, 1995). Estas fazendas produziam banana da terra, cana, cacau, café, algodão, 

mandioca, inhame, fumo, árvores frutíferas, cultivos para alimentar os trabalhadores e 

abastecer o nascente mercado local além de pastos para o gado e animais para enviar a Bogotá 

e fabricar as embalagens para a quina (TOVAR ZAMBRANO, 1992, p. 94-5). Os produtores 

rurais associados às fazendas são uma das fontes do campesinato da região, que ainda hoje é o 

principal responsável pelo abastecimento dos mercados locais. 

Devido á voracidade das condições de exploração da quina, ela já tinha se extinguido 

em 1877, no Huila o que obrigou a sua busca na área andina próxima à Amazônia, abrindo 

uma nova fronteira de colonização (MARTÍNEZ E MARTÍNEZ, 1995, p. 44, TOVAR 

ZAMBRANO, 1992, p. 95). O esgotamento da quina nas regiões mais próximas aos centros 

de comercialização fez com que a exploração das melhores plantas fosse desfavorável devido 

ao custo da sua exploração em lugares cada vez mais afastados, além disto, o aumento 
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progressivo dos custos de transporte e a sobreoferta do produto no mercado mundial 

pressagiavam o final da bonança da quina a partir de agosto de 1882 (MARTÍNEZ E 

MARTÍNEZ, 1995, p. 45-6).  

Durante a primeira metade do século XX, a região do Alto Magdalena tinha fracassado 

em suas múltiplas tentativas de se integrar diretamente com os mercados mundiais devido à 

concentração fundiária e à desertificação produzidas durante três séculos de economia 

pecuária, ao fracasso das reformas liberais do século XIX e ao surgimento do caminho do 

Quindío como via principal para a exportação dos produtos colombianos para o mercado 

mundial, em detrimento do antigo caminho de La Plata. O surgimento desta nova via de 

comunicação também implicou o ocaso de Popayán e o gradativo surgimento de Cali, cuja 

atual condição de principal metrópole do sudoeste colombiano está relacionada com a 

expansão do cultivo do café no centro da Cordilheira Central. Bogotá estaria, a partir de 

então, mais vinculada com Ibagué do que com Neiva, e aquela passaria a tornar-se a principal 

cidade do Alto Magdalena, como ainda o é. 

 

A modernização e sua crise no norte do Huila durante o século XX 

 

Depois de 1885 houve uma primeira crise da acumulação no território correspondente 

ao atual Departamento do Huila (que só seria criado em 1905). O fracasso das aventuras 

econômicas impulsionadas pela “Revolução do Meio Século” deixou um panorama de 

profunda crise econômica (entendida como incapacidade de acumulação e atraso da 

consolidação da relação social capitalista), nesta região, porque não apenas os projetos 

agrícolas para a exportação faliram, mas as atividades tradicionais, como a pecuária e o cacau, 

estavam em decadência. A principal razão desta decadência foi a perda de importância dentro 

da nova estrutura econômica do país, onde os principais centros econômicos se consolidaram 

em Antioquia, Caldas, Vale do Cauca, Cundinamarca e o litoral do Caribe. Destas áreas é que 

começariam a serem traçadas as estradas de rodagem e de ferro para integrar os principais 

centros produtores de café e os primeiros estabelecimentos industriais com o mundo. O Huila 

só se comunicava, a inícios do século XX, por seus velhos caminhos de tropas e pelo Rio 

Magdalena, cuja confiabilidade como fonte rápida e segura de transporte era seriamente 

questionada. 



97 

As medidas econômicas do período conhecido como a “Regeneração” 31, como a 

centralização da emissão de moeda, ocasionaram um aumento da inflação que produziu um 

incremento permanente dos preços da mão de obra, mas este crescimento nos salários foi 

atenuado, por um aumento maior dos preços dos produtos agropecuários e nas rendas que 

deviam pagar os agregados no interior das fazendas (MARTÍNEZ E MARTÍNEZ, 1995, p. 

73). Todas estas circunstâncias geraram uma diminuição da força de trabalho e a consequente 

queda na produção agrícola, já explicada com relação ao cultivo do cacau. 

Devido à necessidade de se organizar a agricultura nacional para alcançar o 

“desenvolvimento” mediante a exportação de alimentos e matérias-primas para o mercado 

mundial, foram formuladas distintas políticas a partir da década de 1870, que buscavam 

incentivar a agricultura para a produção de valores de troca em detrimento da agricultura de 

subsistência. A primeira destas medidas foi a criação da “Sociedade de Agricultores da 

Colômbia” (SAC), em 1871, que realizou seu primeiro congresso em 1911 no qual se propôs 

a criação do Ministério da Agricultura, o fomento do ensino técnico agropecuário, a 

descentralização dos bancos, a fundação das caixas de poupança rural e a revisão da política 

de adjudicação de terras estatais (BAHAMÓN, 1994, p. 62). Desta maneira buscava-se 

impulsionar o desenvolvimento técnico da agricultura comercial para que os agricultores 

consumissem as novas tecnologias agrícolas e utilizassem o crédito para a obtenção das 

mesmas; mostra-se, assim, como este desenvolvimento das forças produtivas foi 

impulsionado pelas necessidades de expansão do capitalismo transnacional, que buscava 

consumidores de tecnologia nos grandes, médios e pequenos produtores dos países da 

periferia do sistema. Esta expansão, no nível inferior da sociabilidade foi mediada pela 

abstração monetária, como já se expôs. 

A tecnificação da pecuária, ao ser esta uma atividade rentista, foi muito mais lenta, além 

do mais, esta atividade foi muito afetada pelas guerras civis do século XIX, especialmente a 

“Guerra dos mil dias” (1899-1901) e apenas se repôs tardiamente; o relatório da “Comisión de 

Cultura Aldeana” de 1935 observava que as principais raças do departamento (crioula, 

“antioqueña” e “llanera”) achavam-se “degeneradas, dizimadas por pragas e doenças e 

desnutridas, por serem criadas em savanas cobertas de mato e escassas em pastos nutritivos” 

(TOVAR ZAMBRANO, 1992). No entanto, a partir deste ano, aconteceu um incremento na 
                                                           
31 O período da “regeneração” foi iniciado em 1885, durante a presidência de Rafael Nuñez e foi caracterizado 
pela recentralização do país depois de uma época de federalismo, a influência da igreja na política nacional e a 
promulgação da Constituição de 1886, de cunho fortemente conservador e que vigorou durante mais de um 
século. 
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produtividade, passando de 272.000 cabeças a 429.000, dez anos depois, e a 608.000 cabeças, 

em 1947 (TOVAR ZAMBRANO, 1992.). Este aumento foi ocasionado pela incorporação 

progressiva de tecnologia na criação de gado e a introdução de novos pastos, principalmente o 

Sabóia cujos potreiros substituíram os de Guiné e Pará, variedades que, por sua vez, tinham 

sido introduzidas em inícios do século XIX (MARTÍNEZ E MARTÍNEZ, 1995, p. 30-32). 

A modernidade, posta como forma de consciência da necessidade de se produzir mais e 

estar mais integrados aos mercados, tanto no nível nacional, quanto no internacional; fez com 

que os arrendatários, parceiros e pequenos proprietários fundiários do sul do Tolima, apenas 

produzissem o suficiente para pagar os custos de produção nos anos de boas safras, tendo que 

se endividar nos anos de más colheitas, pelo alto custo dos insumos e dos arrendamentos 

(MARTÍNEZ E MARTÍNEZ, 1995, p. 73). As tensões sociais geradas por esta situação foram 

o germe do movimento de luta pela terra que caracterizaria o século XX. 

A necessidade de impor a ideia de um desenvolvimento baseado na introdução das 

novidades técnicas nos trabalhos agropecuários no Huila da primeira metade do século XX, 

no decorrer dos anos, geraria um desprezo pela pecuária e outras atividades tradicionais por 

parte dos membros das elites mais progressistas. Criticava-se da pecuária sua estagnação 

produtiva e a concentração de terras que poderiam ser mais rentáveis e gerar mais lucro se 

fossem utilizadas para a agricultura comercial feita com abundante utilização de tecnologia32. 

Em relação ao cacau, apesar da crise que experimentou este cultivo em finais do século 

XIX, ele continuou sendo o principal produto agrícola do Huila durante a primeira metade do 

século XX. Apesar das muitas flutuações na sua produtividade, esta teve uma pequena etapa 

de aumento durante o primeiro lustro da década de 1930, seguida de um decrescimento 

importante devido a várias causas, dentre as quais se destacava a antiguidade das árvores, que, 

em muitos casos, tinham mais de sessenta e até cem anos. A produtividade seria recuperada 

na década de 1950 (TOVAR ZAMBRANO, 1992, p. 119). 

O impulso modernizador determinava que se fomentassem aqueles cultivos factíveis de 

serem integrados dentro do mercado nacional. Esta relação estava dada pela existência de vias 

de comunicação, como estradas de ferro e de rodagem. Em 1919, a companhia do empresário 

                                                           
32 Em 1935, Joaquín García Borrero, que fez parte da “Comisión de Cultura Aldeana”, expressava-se assim: 
“Até agora nosso povo encontrava-se atrasado em seu progresso econômico. Sem vias de comunicação distintas 
daquelas que nos legaram os antepassados, seu isolamento confundia-se em longo prazo com a carência de 
estímulo e energia produzidas no exercício de indústrias que, se confortáveis e invertebradas (sic), a escassa 
remuneração e o reduzido emprego tinham como forçosa consequência a fome da multidão e a degeneração da 
raça. Estou me referindo às indústrias pecuária e da [fabricação do] chapéu...” (TOVAR ZAMBRANO, 1995, p. 
121. Grifo nosso). 
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Pedro López foi encarregada da construção do trecho entre Espinal e Neiva da estrada de ferro 

que partia de Bogotá e, em 1924, foi planejada a extensão da mesma até o Caquetá, na 

Amazônia. Em 1928, a linha férrea chegou até a Estação de Polonia, pequeno povoado na 

beira do Rio Villavieja, 5 km ao sul de Villavieja e 40 km a norte de Neiva (TOVAR 

ZAMBRANO, 1992, p. 105-6). 

No entanto a construção da estrada de ferro ficou paralisada durante dez anos devido à 

crise econômica de 1929 quando cessaram os empréstimos internacionais de dinheiro à 

Colômbia e se reduziu o comércio exterior, o que afetou as receitas. Apesar de tudo, começou 

a ser gerada uma nova dinâmica econômica regional que tinha como eixo a estrada entre 

Neiva e Polonia, a qual foi estendida até Florencia (capital do Caquetá, na Amazônia), por 

conta do conflito bélico contra o Peru, em 1933. A estrada de ferro, portanto, só chegou a 

Neiva em 1938, graças à pressão de setores importantes de elite local e pela mediação do 

Ministro de Obras Públicas, César García Álvarez (TOVAR ZAMBRANO, 1992b, p. 109), 

dono da Fazenda Bateas, em Villavieja (cujos descendentes a possuem até hoje), embora a 

estrada de ferro nunca fosse além dali e tenha sido desativada em 1979. 

A construção da estrada de ferro Bogotá-Neiva e da estrada de rodagem Polonia-

Florencia permitiu a integração do Huila ao restante do mercado nacional a partir da década 

de 1940, tão desejada pelas elites locais. Foi este o acontecimento que permitiu escoar a 

produção agrícola em larga escala idealizada pelas elites locais e, a partir desta, o avanço de 

uma forma de consciência mediada pela forma-dinheiro nas populações produtoras. Apesar da 

sua relativa marginalidade dos centros dinâmicos da economia moderna (áreas cafeeiras e 

centros industriais), as áreas marginais como o Huila ficariam determinadas, no mapa 

nacional de produção agropecuária, como as fornecedoras de matérias primas para os centros 

industriais e se tornariam os centros de consumo dos produtos manufaturados por estes 

(TOVAR ZAMBRANO, 1992, p. 124). 

O “desenvolvimento” do Huila, em meados do século XX, não esteve baseado, então, 

na produção para o mercado mundial ou na industrialização; mas na oferta de produtos 

agropecuários para o mercado nacional, tanto para a indústria, como para o consumo 

doméstico. Na década de 1950 eram produzidos 26,69% do cacau nacional, sendo o segundo 

produtor depois do Tolima; também se produziam 10,69% do arroz, ocupando o terceiro lugar 

depois do Tolima e Vale do Cauca; também eram produzidos em pequena quantidade outros 

produtos para a indústria, como gergelim, algodão, café e milho. Apenas o arroz e o milho se 

produziam em condições agrícolas “modernas”, enquanto que o cacau, o café e o milho 

continuavam sendo produzidos em condições tradicionais (TOVAR ZAMBRANO, 1992. p. 
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124.), utilizando mão de obra familiar e em pequenas parcelas, isto é, uma produção 

camponesa. 

Durante a época da “Hegemonia Conservadora” (1886-1930) surgiu o café como 

principal produto de exportação para o mercado internacional, este foi sim, o produto que 

permitiu definir o papel da Colômbia no cenário geoeconômico mundial. Seu auge 

prolongado, somado a fatores conjunturais como a injeção financeira que representou a 

indenização pela perda do Panamá, significaram a aparição e consolidação do setor industrial 

que, por sua vez, influiu no incremento da urbanização. Na década de 1930, com a chegada ao 

poder de governos liberais, foram realizadas outras importantes reformas em direção à 

capitalização da agricultura, como a criação da “Caja Agraria”, em 1933, que facilitaria o 

acesso ao crédito aos pequenos produtores para a compra de tecnologia que incrementasse a 

produtividade nas áreas já existentes e permitisse expandir a fronteira agrícola (BAHAMÓN, 

1994, p. 62). A Promulgação da Lei 200 de 1936 buscou a divisão das propriedades maiores 

que 2.000 ha. para fazê-las circular dentro de um mercado de terras e a limitação de atividades 

como a pecuária extensiva em benefício da agricultura comercial. Esta lei foi complementada, 

posteriormente, pela Lei 100 de 1944 e o Plano Quinquenal de 1944 (BAHAMÓN, 1994, p. 

64), feitos para fortalecer os alcances da Lei 200, mediante a definição da função social da 

propriedade por meio dos “contratos de parceria”. 

Depois da metade do século XX, a força expressiva das mobilizações camponesas 

terminaria na expedição da Lei 135, de 1961, que criou o “Instituto Colombiano para la 

Reforma Agraria” (INCORA) e, em 1968, da “Asociación Nacional de Usuarios Campesinos” 

(ANUC), que conseguiu um importante desenvolvimento do processo de repartição da terra a 

partir deste ano. A principal intencionalidade da Lei 135 foi a de incorporar várias famílias 

como proprietárias, particularmente em áreas de várzea, susceptíveis à realização de obras de 

adequação de terras (irrigação e drenagem), para o desenvolvimento da agricultura comercial. 

Entretanto, seus efeitos foram superficiais porque seu critério principal foi o aumento da 

produtividade e sua aplicação foi restrita a um número muito limitado de terras e famílias, 

pela ferrenha oposição de latifundiários, “coronéis” (gamonales) e políticos. 

Todas estas reformas, portanto, permitiram que, a partir da metade do século XX, 

houvesse um progressivo avanço da agricultura, em meio de uma paisagem secularmente 

dominada pelos pastos como é mostrado estatisticamente, já que, em 1947, 58,1% da área 

total do Huila estava coberta de pastos e 31,6%, de florestas e mato, sendo apenas 10,3% 

utilizados em cultivos (TOVAR ZAMBRANO, 1992b, p. 119). Chama a atenção o fato de 

que, apesar de os principais municípios criadores de gado encontrarem-se no norte do Huila, o 
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que permite inferir que a criação continuava sendo a principal atividade econômica na área, 

Villavieja, porém, já não era já um dos municípios mais produtivos, provavelmente devido à 

intensa desertificação. O predomínio da pecuária vai mudando progressivamente no tempo, 

como o mostra o censo agropecuário de 1970/1, quando, apesar de que três quartas partes da 

superfície dedicada a atividades agropecuárias no Huila ainda estivessem cobertas por pastos, 

mostra já um importante avanço da agricultura, que passou de 21,4%, em 1960, a 25,9%, em 

1970, com a consequente redução da área dedicada à pecuária.  

Os dados do mesmo censo relativos à distribuição das unidades de produção segundo 

seu tamanho mostram que a concentração da apropriação da terra pouco mudou desde a época 

colonial: 47,5% das unidades eram menores que 5 ha. mas ocupavam apenas 2,8% da área; 

aliás, 88,7% do total das unidades produtivas eram menores que 50 ha., mas apenas ocupavam 

26,4% da superfície; enquanto que, do outro lado, as unidades de exploração maiores a 500 

ha. eram apenas 0,9% do total, mas ocupavam 31,4% da superfície. Os dados também 

mostram que a concentração da terra, em vez de diminuir, aumentou entre 1960 e 1970, 

passando de 0,8% a 0,9% das unidades de mais de 500 ha. (crescimento de 37,7% no número 

e de 57,3%, na área) e isso sem levar em consideração que a propriedade estava ainda mais 

concentrada, pois várias unidades produtivas pertenciam ao mesmo dono (VALENZUELA, 

1978, p. 5-6). 

O desenvolvimento das forças produtivas não conseguiu afetar de forma importante o 

padrão tradicional de concentração da terra que sempre caracterizou o Huila. Houve um 

crescimento acelerado do processo de regularização fundiária que fez com que o número de 

unidades produtivas em propriedade passasse de 65,7% a 73%, entre 1960 e 1970, enquanto 

que os arrendamentos diminuíssem notoriamente, passando de 14,8% do total, em 1960, para 

apenas 4,5%, em 1970. A maior parte dos arrendamentos que diminuíram foi na faixa de 

menos de 5 ha. (passando de 4.022, em 1960, a 1.119, em 1970); e de mais de 500 ha. (de 17, 

em 1960, passam a 11, em 1970), enquanto que aumentou o número de arrendamentos de 

áreas médias (entre 100 e 500 ha.), passando de 63 a 81 (VALENZUELA, 1978, p. 7). Foi 

nesta série de áreas que se desenvolveu a produção capitalista na agricultura, principalmente 

de arroz, algodão e sorgo. Estes dados mostram, também, a influência da Lei 1ª. de 1968, que 

fazia factíveis de desapropriação os latifúndios improdutivos. 

A evolução da área cultivada em arroz no departamento do Huila mostra o 

desenvolvimento típico de um cultivo que se capitalizou, apresentando um crescimento 

sustentado desde a década de 1930, primeiramente em Campoalegre (ao sul de Neiva), onde 

foram introduzidos importantes aportes tecnológicos e, posteriormente, em Palermo (ao 
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sudoeste de Neiva). Os desenvolvimentos na produtividade do cultivo se expandiram, em 

geral, para toda a área de várzea do Magdalena e seus principais afluentes no norte e centro do 

Huila, sendo assim, em 1958, o Huila já era o segundo produtor nacional depois do Tolima. 

Um caso similar aconteceu com o algodão, que apenas começou a ser cultivado na década de 

1930, mas que se estendeu rapidamente e, em 1958, já aportava 1.811 toneladas métricas ao 

consumo nacional (TOVAR ZAMBRANO, 1992. p. 119). 

Para mostrar quais foram os desenvolvimentos tecnológicos que aconteceram no cultivo 

do arroz entre 1950 e 1962 podemos mostrar que se introduziu, primeiro, a debulhadora 

estacionária que substitui o uso da foice. Em 1956, o trator substituiu gradativamente ao arado 

na preparação do solo e, dois anos mais tarde, entram as máquinas colheitadeiras mistas de 

tipo automotor para a colheita do grão, que permitiam um aproveitamento quase total do 

mesmo. O investimento mais forte em capital variável na empreitada se reduziu às operações 

de irrigação e, em ocasiões, às semeaduras. Em 1959 generalizou-se o uso de fertilizantes, o 

que fez multiplicar por cinco o rendimento por hectare em relação aos rendimentos da década 

de 1930 e passou-se a produzir 50 e 60 sacas/ha., também começaram a ser utilizadas as 

sementes melhoradas, graças ao impulso dado pelos centros de pesquisa agropecuária de 

Nataima (Espinal, Tolima) e Palmira (Vale do Cauca) 33 (VALENZUELA, 1978, p. 15-6). 

Para inícios da década de 1960, portanto, a produção de arroz tinha se tornado quase 

absolutamente moderna e dependente de insumos industrializados, utilizando maquinário em 

cada uma das etapas do cultivo: arado, na preparação do solo; máquinas semeadoras no 

plantio; trator no alagamento e aviãozinho para a aspersão de herbicidas, praguicidas e 

defensivos. A colheita se faz com colheitadeira e o transporte da carga é motorizado. No 

processo de secagem e moagem eram utilizadas secadoras e moinhos elétricos. Utilizavam-se, 

também, as sementes melhoradas, os adubos químicos e os herbicidas e inseticidas. Como 

resultado, houve um grande avanço na produtividade, chegando a 84.000 toneladas em 1962, 

produzidas em uma superfície de 36.000 ha. Seis anos depois foram produzidas 71.100 

toneladas numa superfície de apenas 18.890 ha. e, em 1970, foram produzidas 87.000 

                                                           
33 Os centros de pesquisa agropecuária foram criados pelo governo da Colômbia e apoiados pela Federação de 
arrozeiros (FEDEARROZ). O primeiro foi criado em Palmira (Vale do Cauca) sob a responsabilidade do ICA 
(Instituto Colombiano Agropecuário) e o auspício da Fundação Rockefeller; em 1959, cria-se o segundo deles 
em Nataima, em Espinal (Tolima); em 1962, cria-se o terceiro centro em La Libertad (Meta); em 1963, o quarto 
em Cereté (Córdoba) e, finalmente, em 1967, cria-se o Centro Interamericano de Agricultura Tropical (CIAT) 
em Palmira (VALENZUELA, 1978, p. 16-7). Todos os centros de pesquisa agropecuária foram criados com 
apoio do governo norte-americano por meio da “Aliança para o Progresso”, sendo influenciados diretamente pela 
necessidade de incorporar as áreas rurais da América Latina dentro das necessidades do capitalismo industrial 
dos Estados Unidos e de outros países centrais. 
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toneladas numa superfície de 18.890 ha. (VALENZUELA, 1978, p. 17), isto mostra a lógica 

da modernização agindo, ao passar, no decorrer de oito anos, a produzir a mesma quantidade 

na metade da área. 

O avanço tecnológico e o incremento da produtividade fizeram com que a armazenagem 

e a distribuição também fossem modernizadas e que houvesse confronto com o mercado 

externo e se organizasse o mercado interno. A nova estrutura da produção do arroz 

estabeleceu os canais de comercialização por meio dos donos de moinhos e dos 

atravessadores, posteriormente o Estado interveio no armazenamento e a distribuição 

mediante a criação do IDEMA (Instituto de Mercadeo Agropecuário), a partir de 1968, com o 

propósito de regular os preços e estabelecer normas de qualidade (VALENZUELA, 1978, p. 

18). O Estado, então, por meio das suas instituições, coloca-se como o artífice do processo e é 

garantida sua expansão espacial. 

A “Revolução Verde”, como foi conhecido este surto de modernização da agricultura 

nos países periféricos no pós-guerra, buscou a consolidação de um mercado mundial de 

produtos agrícolas dependente de alta tecnologia alimentada por hidrocarbonetos. Na 

Colômbia, as leis de “reforma agrária” de 1961 e 1968, encarregaram-se de transformar a 

paisagem das áreas rurais para implantar a agricultura moderna. As regiões prioritárias para 

sua aplicação, desenvolvida por meio de programas de parcelaciones, irrigação e crédito 

agrícola foram as áreas planas do litoral do Caribe e os vales interandinos do Magdalena e 

Cauca. Neste contexto, foram executados vários planos de parcelaciones e de irrigação e 

canalização de terras no sul do Tolima e no norte do Huila, com a finalidade de melhorar a 

produção de algodão e incentivar a de arroz, sorgo e soja. A história das parcelaciones de 

Villavieja será contada ao descrever o processo de conformação do campesinato. 

Junto com as parcelaciones, a principal manifestação de transformação paisagística 

originada pelas políticas de modernização foi a construção dos chamados “distritos de 

irrigação”. O Instituto Colombiano para a Reforma Agrária (INCORA), mediante resoluções 

127 e 137 de 1963, aprovou o Projeto “Huila No. 1” cujo objeto foi a construção dos Distritos 

de irrigação de “El Juncal” nos municípios de Palermo e Neiva, e os de “San Alfonso” e “El 

Porvenir” no Município de Villavieja (EXPERCO, 1997, p. 131-132), além destes três 

projetos foram desenvolvidos pequenos projetos de irrigação, como o existente na Vereda 

Doche, de Villavieja. 

O Distrito de Irrigação de San Alfonso tem uma extensão de 3.028 ha. e está localizado 

entre os povoados de La Victoria, San Alfonso e Potosí, a norte do Município de Villavieja. 

Corresponde a 1.519,6 ha. para irrigar e 1.171,6 ha. com obras de irrigação e drenagem 
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(EXPERCO, 1997, p 132). Beneficia a 217 usuários e funciona por captação das águas do Rio 

Cabrera, 4 km. a sudeste de San Alfonso. É aproveitado durante dois ciclos agrícolas ao ano, 

de janeiro a junho e de julho a dezembro. Sua administração esteve a cargo do HIMAT 

(Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras) até 5 de outubro 

de 1987, quando passou a mãos da comunidade sendo chamado Distrito de Irrigação 

“USOALFONSO” (EXPERCO, 1997, p 133). 

O Distrito de Irrigação “El Porvenir” está localizado na área plana entre o Rio Villavieja 

e o Rio Magdalena, compreendendo um total de 800 ha. e tendo 69 usuários. Opera mediante 

sistema de gravidade, a partir de uma captação localizada vários km. leito acima do Rio 

Villavieja. Foi construído pelo HIMAT na década de setenta (EXPERCO, 1997, p. 134). 

Entretanto, a escassa vazão do Rio Villavieja na época da seca obrigou a construção de um 

segundo sistema de irrigação por bombeamento das águas do Magdalena. Tal sistema 

apresentou problemas de alagamento em alguns terrenos em períodos de abundantes 

precipitações, pelo declive do terreno e o entupimento do sistema de drenagem. A partir de 

1995 foi recuperado pelo INAT (Instituto Nacional de Adecuación de Tierras), em convênio 

com os usuários (EXPERCO, 1997, p 135). 

Um dos requerimentos existentes por lei para a criação dos distritos de irrigação foi a 

conformação de uma “Associação de usuários”, sendo assim, foram criadas as Associações de 

usuários do Distrito de Irrigação USOALFONSO e Associação de Usuários do Distrito de 

irrigação El Porvenir – ASOPORVENIR, as quais existem até nossos dias, apesar dos 

múltiplos problemas no funcionamento dos distritos. Outra das obrigações era a construção de 

moradias na área do distrito de irrigação para garantir o aproveitamento da terra, esta 

obrigação, entretanto, não foi cumprida no caso dos distritos de irrigação mencionados, já que 

desde fazia muito tempo estavam acostumados (e, de alguma forma, obrigados também) à 

vida em pequenos aglomerados urbanos. Em vez de casas foram feitos casebres improvisados 

onde alguns dos usuários se revezavam para passar a noite34 

Segundo Julio Cesar Tovar, atual membro da diretoria da ASOPORVENIR, atualmente 

a associação tem 62 usuários com terrenos de diferente extensão, a maioria tem áreas entre 1 e 

5 ha., outros possuem entre 5 e 11 ha. e a pessoa que mais terra tem, possui 15 ha. Embora o 

distrito fosse feito para cultivos que dependiam escassamente da irrigação, como o algodão e 

o sorgo, atualmente seus usuários produzem arroz, algodão, sorgo, soja e milho; mas o arroz é 
                                                           
34 Entrevista com José Enoc Culma, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja.  
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o cultivo predominante. A produção de arroz para a segunda safra de 2010 foi vendida por um 

preço que oscilou entre cinco e seis milhões de pesos colombianos/ha. Os compradores do 

arroz, atualmente, são os moinhos: ROA, PPC e Horizonte. Eles oferecem aos camponeses 

créditos para a produção e se encarregam de boa parte da comercialização35, mostrando 

classicamente a forma como acontece a sujeição da renda da terra pelo capital industrial-

financeiro, neste lugar. 

Além dos mencionados, foi planejada a construção do Distrito de Irrigação “Cabrera- 

Tres Pasos” que, até nossos dias, nunca saiu do papel, embora exista um estudo de 

factibilidade terminado em 1985; o design das obras, realizado entre 1991 e 1992; e o 

Relatório de Impacto e Plano de Manejo Ambiental, feito em 1996. O projeto beneficiaria a 

351 lotes e teria uma extensão de 4.426 ha. (EXPERCO, 1997, p. 4), embora a área irrigada 

de fato chegasse a 5.570 ha. delimitadas entre o Distrito de Irrigação USOALFONSO e o Rio 

Cabrera, a norte; as elevações da Cordilheira Oriental, a leste; os rios Villavieja e Guarocó, ao 

sul e o Rio Magdalena, a oeste. Administrativamente compreenderia o setor ocidental do 

Município de Baraya e a quase totalidade do Município de Villavieja (EXPERCO, 1997, p. 

5). A construção deste projeto implicaria a recuperação do deserto de “La Tatacoa” para 

atividades agrícolas, o que não corresponde com o atual desenvolvimento turístico da área. 

Estima-se que este projeto nunca chegará a ser construído36 

A única parte do anterior projeto que tem sido construída corresponde ao micro Distrito 

de Irrigação da Vereda Doche, que abastece 55 ha. que beneficiam a 30 usuários desta 

comunidade mediante um sistema de gravidade, que toma a água do Rio Cabrera. No primeiro 

semestre do ano ele irriga, principalmente, cultivos de algodão e, no segundo, de arroz, 

embora também seja utilizada para fornecer água para o consumo animal e humano, já que 

nesta comunidade não existe aqueduto. Sua administração está a cargo da Associação de 

Usuários do Distrito de Irrigação de Doche (ASODOCHE), que administra, mantém e 

capacita aos usuários (EXPERCO, 1997, p. 134). 

Os principais distritos de irrigação são mostrados no mapa 3.

                                                           
35

 Entrevista a Julio Cesar Tovar, realizada em 9 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel. 
36 Vários dos entrevistados em 2010 mencionaram que o Projeto Cabrera-Tres Pasos fora abandonado por 
pressão dos usuários do Distrito de irrigação de San Alfonso, preocupados porque a desviação de águas do rio 
Cabrera, alguns quilômetros acima da captação de águas para o distrito existente, implicasse a perda de parte 
importante da vazão necessária para funcionamento deste; portanto, tem sido a pressão política das comunidades 
a norte do Município de Villavieja outra das razões que tem barrado a construção. 
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Mapa 3: Distritos de Irrigação de Villavieja 

 
Fonte: ÁVILA E NARVÁEZ, 2004, p.  
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O fracasso na tentativa de construção do distrito de irrigação “Cabrera – Tres Pasos” (ou 

“Venado-Cabrera”, como foi seu primeiro nome), a despeito da fortaleza dos usuários do 

Distrito USOALFONSO, mostra, em si, a crise do modelo de desenvolvimento agroindustrial 

desenvolvido desde meados do século. O turismo, que foi sempre uma atividade existente, 

embora marginalizada, tornou-se a principal aposta para o “desenvolvimento” do Município 

de Villavieja a partir da década de 1990 e o que se observa é que, cada vez mais, as políticas 

municipais estão encaminhadas a seu incentivo e sustentação. As políticas de liberalização 

agrícola desenvolvidas a partir desta década tornam cada vez mais difícil a reprodução social 

dos habitantes ainda dedicados a atividades agrícolas. Resta dizer que, depois de quarenta 

anos, mostraram-se as consequências catastróficas do modelo agrícola desenvolvido em 

Villavieja, a partir de meados do século na medida em que se esgotaram as escassas áreas de 

reserva ecológica existentes para serem dedicadas a cultivos, perdera-se a soberania alimentar 

e a diversidade agrícola e foram privilegiados exclusivamente os cultivos para os quais foi 

disposto o arsenal tecnológico advindo com a “Revolução Verde”. 

Passaremos, por último, a definir a formação do campesinato desta área e suas 

principais características, compreendendo-o como um produto moderno. 

 

O campesinato do norte do Huila 

 

Como foi dito, o sistema econômico colonial implicava que, às margens da criação de 

gado, nas várzeas do Rio Magdalena e de seus afluentes, que pertenciam às fazendas, fosse 

desenvolvida a produção de alimentos para o funcionamento das mesmas. Este trabalho foi 

realizado pelos agregados das fazendas. Também, existiam áreas de resguardos povoadas 

pelos descendentes dos Pijao e que ficavam fora das fazendas, constituindo-se em verdadeiros 

celeiros de mão de obra para as mesmas. Nas fazendas e nos resguardos se desenvolveram 

fenômenos de campesinização, a partir da população dos agregados das fazendas e dos 

descendentes dos indígenas dos resguardos, além de uma pequena população de escravos 

negros, como os pertencentes à fazenda jesuítica de Villavieja. 

Fazendo uma comparação com o caso brasileiro, a maior parte do campesinato do norte 

do Huila também não surgiu numa condição análoga a do servo na sociedade feudal, mas na 

forma de “moradores de favor”, os quais só eram reconhecidos como extensão dos direitos do 

fazendeiro, como concessão deste, com um código de relações diferente daquele existente 

entre senhores e escravos, uma relação de troca de serviços e produtos por favores, troca 

direta de coisas desiguais, controlada através de um complicado balanço de favores prestados 
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e favores recebidos. A morada de favor não é qualquer relação de troca, mas uma muito 

espacial porque “inclui e ultrapassa o trabalho e as relações de trabalho, já que a concepção de 

favor, como prestação pessoal, mas recíproca, envolve não apenas a produção material, mas a 

própria lealdade das partes” (MARTINS, 1981, p. 36). Além do mais 

 

a troca concebida como troca de favores era estabelecida com base num código de 
honra, que regulamentava as relações entre um e outro. Não era troca de coisa por 
coisa, como ocorre nas trocas comerciais características. Era troca de tudo por 
tudo. Envolvia, por isso, desde as relações materiais, a cessão da terra em troca de 
parte dos gêneros alimentícios produzidos, até a recíproca lealdade, até a trama 
religiosa e do compadrio, pelo qual o agregado colocava seu filho sob tutela e 
proteção do fazendeiro-padrinho, tecendo uma teia de relações sagradas de 
prestação e lealdade recíprocas (MARTINS, 1981, p. 36-7). 

 

O campesinato que se conformou nesta área da Colômbia, assim como em outras áreas 

do país de colonização antiga em que os conquistadores espanhóis monopolizaram o acesso a 

terra tem características homólogas às do “morador de favor” brasileiro. Esta situação é 

diferente do campesinato que surgiu nas áreas de expansão da fronteira agrícola (como nas 

vertentes das cordilheiras) cuja situação corresponde mais com a dos posseiros e sitiantes 

mencionados por Martins no mesmo livro (MARTINS, 1981. p. 39). 

Com as reformas econômicas de meados do século XIX, a maior parte dos “resguardos” 

coloniais foi dissolvida, na tentativa de liberar as terras para o mercado (da renda da terra). A 

maior parte da população dos resguardos passa a morar nas cidades, sendo parte do 

proletariado agrícola, ou mesmo nas fazendas, como agregados. Embora uma parte dos 

povoadores dos resguardos consiga sobreviver até nossos dias, a forte concentração da terra 

nas partes baixas do vale interandino do Magdalena e a pouca necessidade de mão de obra nas 

fazendas de criação de gado determinaram uma distribuição da população rural concentrada, a 

diferença das vertentes das cordilheiras, onde a população ainda mora, em grande parte, nas 

áreas rurais. 

A maior parte da população trabalhadora do campo das fazendas de fundo do vale, já 

desde a época colonial, não morava no campo, mas nos aglomerados urbanos, mesmo que 

estes não fossem de grande magnitude; é assim como o povoado se torna a unidade básica de 

expressão da sociabilidade no Alto Magdalena. Nas cordilheiras, pelo contrário, a dispersão 

da população camponesa nas vertentes foi favorecida pelo fim da época gloriosa da quina, já 

que, embora muitos dos antigos buscadores da planta migrassem à Amazônia como colonos 

buscando fortuna na extração de borracha, outros ficaram na área para se dedicar à exploração 

camponesa de excedentes, ou à produção de café, que era incipiente nesse momento. A partir 
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de então se consolidou o processo de colonização da Cordilheira Oriental, que continuaria no 

século XX. As dinâmicas da campesinização e as paisagens associadas mudam muito do vale 

à cordilheira. 

O surto “desenvolvimentista” de transformação das relações de produção na agricultura, 

de meados do século XX, e a decadência das fazendas de criação de gado como unidades 

espaciais de expressão da sociabilidade contribuíram, no nível da cotidianidade, com o 

surgimento de diferentes manifestações de luta pela terra. Mas, a resistência dos grandes 

proprietários a modificar substancialmente a estrutura da propriedade da terra foi um dos 

fatores que originou a chamada época da violência (como coloquialmente se conhece este 

período da vida da Colômbia), que correspondeu a um período de enfrentamento entre 

seguidores dos partidos liberal e conservador, afetou a maior parte das áreas rurais da Região 

Andina (departamentos de Tolima-Huila, Vale do Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, 

Caldas, Santander do Norte e do Sul) e a Região da Orinoquia, no leste do país, chegando 

quase ao nível de uma guerra civil 37.  

Visto do nosso momento histórico, este momento corresponde a uma exacerbação 

fenomênica da acumulação devido à crise estrutural do capital no pós-guerra, mas que 

aparece, na escala nacional e local e aos olhos das vítimas, como acumulação originária. Este 

fenômeno foi responsável pela urbanização acelerada do país e do despovoamento (relativo) 

do campo, assim como da geração de um contingente de mão de obra para a industrialização 

retardatária da Colômbia. 

No norte do Huila, a violência teve especial importância e, particularmente em 

Villavieja, esteve relacionada diretamente com a problemática do acesso à terra. A 

“violência” aconteceu na região entre 1946 e 1958, e alguns de seus aspectos mais chocantes 

fazem parte da memória popular e são facilmente resgatados nas entrevistas com moradores, 

como se mostrará a continuação. Aliás, vários dos testemunhos dos entrevistados mais velhos 

se referem com crueza aos acontecimentos desta época, porém, a forma de encarar os eventos 

depende da filiação política dos afetados. Os liberais, que sofreram a perseguição do governo 

                                                           
37 A violência entre seguidores dos partidos liberal e conservador deixou um saldo de 300.000 mortos entre 1946 
e 1958 (TIRADO, 1995 p. 174), por sua vez os emigrados durante o confronto devem alcançar 3 ou 4 vezes esta 
quantidade (KALMANOWITZ, 1995 p. 281). Além do massacre e do deslocamento, os impactos nas áreas 
rurais manifestaram-se em aspectos tais como a expropriação (muitas vezes forçada) de 400.000 proprietários 
rurais (JARAMILLO et. al. 1989, p. 12), bem como na redução das criações de gado em, pelo menos, 400.000 
cabeças (JIMENO, 1989). É importante ressaltar que a população colombiana, segundo o Censo de 1951, era de 
11.514.172 habitantes e que, mais ou menos, 70% habitavam nas áreas rurais. (Informação disponível na internet 
em: http://encolombia.com/salud/saludsex-capitulo1b.htm. Acesso, em 29/07/2007, por Camilo Bustos Ávila). 
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conservador de Laureano Gómez (1950-1953) e de suas instituições, principalmente a polícia, 

relatam a conivência existente entre esta instituição e os pájaros ou matadores de aluguel 

filiados ao partido Conservador. Já os conservadores relatam a violência das distintas 

guerrilhas liberais que se conformaram para fazer frente à violência dos conservadores. 

O senhor Rafael Amaya, liberal e morador do centro urbano de Villavieja, relata como o 

governo conservador consentia que os policiais da época votassem nas eleições, embora 

estivessem proibidos de fazê-lo constitucionalmente, e como se enfrentaram os pájaros e a 

chusma (as agrupações de camponeses liberais que tomavam as armas para se defender de ou 

enfrentar à polícia ou aos conservadores). Em Villavieja os principais protagonistas foram um 

policial chamado Tenente González e um famoso bandolero (nome dado aos comandantes de 

quadrilhas que podiam ser tanto liberais, quanto conservadores), chamado “Tacumá” 38. 

Os senhores David e Fabio Yara, também liberais e moradores de Potosí, mencionam 

que, neste lugar, a base da polícia foi atacada duas vezes, enquanto que, no povoado de “La 

Gutierrez”, habitado por liberais, foram queimadas 18 casas e expulsa a grande maioria da 

população. Mencionam que a polícia exercia violência física, chegando aos povoados e 

chicoteando as pessoas. Inclusive um indivíduo de nome Félix Díaz, que tinha matado muita 

gente, foi prefeito de Villavieja, mostrando a conivência existente entre a administração 

municipal e a Polícia e os assassinos conservadores39. 

Já o relato da “violência” feito por conservadores, como Fernando Pascuas, é diferente, 

ele conta que seu avô foi assassinado pela guerrilha liberal, no dia 17 de dezembro de 1953, 

quando ele estava com 26 dias de nascido e que sua morte foi muito cruel, a golpes de facão 

que lhe quebraram o pescoço. Além dele foi assassinado um filho dele que era deficiente 

cerebral40 (embora, neste caso, o crime foi vingado, talvez por ação da Polícia ou dos pájaros 

ajudados por ela). Misael González, morador de La Victoria (de maioria conservadora), 

explica que Buenaventura Sánchez, o dono das fazendas “San Luis de Ahorcados” e 

“Miraflores”, expulsou os agregados destas fazendas trazendo um grupo de guerrilha liberal. 

                                                           
38 Sobre “Tacumá”, Rafael Amaya diz que era alto, moreno, sempre portava revólver e facão e que tinha uns 45 
anos (Entrevista a Rafael Amaya, realizada em 25 de fevereiro de 2010 em Villavieja por Camilo Bustos Ávila e 
Rosalba Peñafiel). Já David e Fabio Yara dizem que vinha de Velú (um povoado indígena do sul do 
departamento do Tolima), pelo que se assume que era um indígena Coyaima ou um mestiço (Entrevista a David 
e Fabio Yara, realizada por Camilo Bustos Ávila, Mónica Narváez e Rosalba Peñafiel em 18 de dezembro de 
1997, em Potosí). 
39 Entrevista a David e Fabio Yara, realizada por Camilo Bustos Ávila, Mónica Narváez e Rosalba Peñafiel em 
18 de dezembro de 1997, em Potosí. 
40 Entrevista com Fernando Pascuas Calderón, realizada por Camilo Bustos Ávila e Rosalba Peñafiel em 25 de 
fevereiro de 2010, em Villavieja. 
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A “violência” entre conservadores e liberais teve um primeiro período de arrefecimento 

depois do golpe militar de 13 de junho de 1953, no qual o tenente general Gustavo Rojas 

Pinilla depôs o governo conservador de Laureano Gómez (eleito em 1950, quando os liberais 

foram proibidos de votar) e fez uma trégua com as guerrilhas liberais, porém, ainda que esta 

trégua, formalmente, dava fim à “violência”, esta se intensificou em Villavieja. Começaram a 

sair as pessoas da área liberal do Deserto de La Tatacoa (veredas: La Chivera, Doche e 

Cabuyal). 

Portanto, depois da “violência”, o Município de Villavieja ficou dividido, politicamente 

em duas grandes áreas: O norte (A norte da Quebrada “La Tatacoa”), onde estão os povoados 

de La Victoria e San Alfonso, é conservador e o sul, onde está o centro urbano de Villavieja e 

os povoados de Polonia e Hatonuevo, é liberal. O povoado de Potosí, que, na época era o mais 

importante do norte do município porque nele ficava a estação do trem, tinha liberais e 

conservadores, mas estes expulsaram os povoadores liberais de lugares próximos, como San 

Juanito e La Gutierrez depois de terem queimado as casas. A população saiu do deserto, 

segundo Rafael Amaya, pelas ameaças dos “ressentidos”, aqueles que não aceitaram a 

trégua41. 

Todos os relatos mostram que a principal característica da violência foi a expulsão dos 

moradores da terra. A violência como fenômeno espacial implicou a reconfiguração política e 

econômica do território rural durante a década de 1950 e abriu a porta para a tentativa de 

resolução da crise do capital via acumulação. Tradicionalmente o Deserto “De La Tatacoa” é 

interpretado como uma área que sempre foi assim, nunca houve muita população por efeito da 

aridez de suas terras, mas o testemunho de Rafael Amaya mostra que a causa real do 

despovoamento do deserto foi a violência política. Segundo Rafael, o incêndio e a expulsão 

dos povoadores de San Juanito42, que era a única vereda liberal do norte do Huila, junto com 

Golondrinas (no limite entre Huila e Tolima), a outra vereda liberal, fez com que estas 

ficassem quase despovoadas depois da violência em benefício dos povoados conservadores: 

La Victoria e San Alfonso, cuja população constituiu a base das parcelaciones desta região.  

                                                           
41 Entrevista a Rafael Amaya, realizada em Villavieja em 25 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e 
Rosalba Peñafiel. 
42 Segundo o testemunho de Rafael Amaya, San Juanito foi queimado em 1950 e foram cometidos horríveis 
assassinatos. San Juanito fica apenas a 5 km. de San Alfonso onde foi assassinado o sobrinho de Cipriano Díaz, e 
filho de Julio Díaz. Ele foi degolado, castrado e teve os testículos pendurados ao redor do pescoço. O crime foi 
tão horrível que o Padre Osorio disse: “se isso for obra de um San Alfonsense, San Alfonso estaria maldito para 
sempre”, depois do que a maioria dos fieis foi embora da igreja (Entrevista com Rafael Amaya, realizada em 
Villavieja em 25 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba Peñafiel). 
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O impacto do processo de acumulação originado pelo fenômeno da violência da década 

de 1950 contribuiu para a legitimação da força armada como forma de confronto político, 

vários anos depois, na região de Marquetalia, na Cordilheira Central do sudoeste do Tolima, 

perto da área de nossa pesquisa, um reduto de antigos guerrilheiros liberais com influência de 

ideias comunistas formou as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia). A 

perseguição inicial que sofreram nesta área fez com que se deslocassem para a vertente 

amazônica da Cordilheira Oriental, na área conhecida como “El Pato”, no norte do 

Departamento de Caquetá, onde existia uma colonização desenvolvida por camponeses 

expulsos do sul do Tolima, o norte do Huila e Sul de Cundinamarca. Esta área é facilmente 

acessível pelo Deserto de “La Tatacoa” e pelo norte do Huila, em geral. O pai de Diógenes 

Angarita, um dos entrevistados, fez parte dos moradores expulsos de outras áreas, que se 

instalaram naquela região, mas que depois foi novamente expulso para a área de Neiva e 

Villavieja. 

Uma das lendas de Villavieja é a de que “Tirofijo” (Manuel Marulanda Vélez, o 

fundador e principal comandante das FARC) passou por Villavieja e gostava de beber cerveja 

com os amigos dele43. Ele se tornou um personagem lendário na área. É provável que 

“Tirofijo” tenha passado por Villavieja em algum momento, na migração de Marquetalia para 

El Pato. 

Ainda, o norte de Villavieja (La Victoria, Potosí e San Alfonso) é área de ocasional 

presença da guerrilha, como disse Efraín Vanegas em seu testemunho, no qual menciona que 

La Victoria tem sido ponto de estada (escampadero) de guerrilheiros, o que faz com que ele, 

que é membro do governo municipal, tenha que se cuidar e não passar a noite lá quando tem 

rumores da presença deles 44. 

O fato é que a “violência” da década de 1950 representa a principal evidência local da 

existência de um processo de acumulação (se não da acumulação originária, pelo menos da 

acumulação decorrente da crise do capital no pós-guerra) e se tornou num dos alicerces do 

processo de urbanização-industrialização da Colômbia, com o consequente desenvolvimento 

da agricultura comercial de monocultivo do qual falamos anteriormente. Entendemos, 

portanto, que foi devido à fortaleza das determinações do capital que privilegiou a agricultura 

comercial intensiva em tecnologia e em capital, sobre a pecuária extensiva; que aconteceu a 
                                                           
43 Entrevista a Rafael Amaya, realizada em 25 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba Peñafiel, 
em Villavieja. 
44 Entrevista a Efraín Vanegas, realizada em 9 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba Peñafiel, 
em Villavieja. 
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transformação espacial da região, tendo como agentes os setores “progressistas” das elites e as 

lideranças camponesas. Foi por isto que se promoveu a modificação da estrutura de 

propriedade da terra, mediante a instrução dos camponeses no exercício dos direitos que lhes 

conferiam as novas leis, como a Lei 200 de 1936. Portanto, em meados do século XX, 

concomitantemente com o desenvolvimento gradativo da agricultura comercial, iniciou-se a 

luta pela terra. 

A primeira manifestação deste fenômeno no Município de Villavieja foi a ocupação, em 

1959, das fazendas “Coruntal” e “El Porvenir” por um grupo de 300 famílias de todo o 

Departamento do Huila, acontecendo, ao mesmo tempo, a organização política dos 

camponeses e sua organização econômica em forma de cooperativas45 (PEÑAFIEL, 1989, p. 

152). A ocupação da Fazenda “El Porvenir” foi feita sob a coordenação do Padre Guillermo 

Chaux Sierra, em junho de 1959 (PEÑAFIEL, 1989, p. 152), mostrando a importância que a 

igreja teve na organização e no apoio da luta pela terra, tanto na Colômbia, quanto no Brasil e 

em outros países da América Latina, na mesma época. Esta ocupação foi uma entre as que 

originaram o desenvolvimento da Lei 135, de 1961, que criou o Instituto Colombiano para la 

Reforma Agraria (INCORA). 

Durante o período 1963-1973 o INCORA desenvolveu quatro projetos no Huila que 

compreenderam os já mencionados Distritos de Irrigação de El Porvenir, San Alfonso, em 

Villavieja e o distrito de Irrigação de El Juncal, no Município de Palermo, a sudoeste de 

Neiva; junto com os distritos de irrigação foram lançadas as parcelaciones, que se 

estabeleceram nas áreas de fundo de vale aluvial do Magdalena e seus principais afluentes, 

nos municípios de Aipe, Villavieja, Neiva, Rivera, Campoalegre e Hobo, todos eles 

localizados na área de influência do Rio Magdalena. No balanço apresentado em dezembro de 

1973 o INCORA informa que adquiriu 62 terrenos com um total de 46.616 ha de extensão, 

dos quais: 48 foram comprados, com uma extensão de 26.176 ha; três adquiridos por permuta, 

com uma extensão de 227 ha; seis recebidos sem escritura, com uma extensão de 4.051 ha. 

(aspecto que mostra como nem toda a terra tinha títulos de propriedade); dois, cedidos, com 

uma extensão de 14.156 ha e expropriados, apenas três, com uma extensão de 2.006 ha. De 

acordo com estes dados, entre 1963 e 1973, houve um ritmo de aquisição de terras de seis 

terrenos por ano (VALENZUELA, 1978, p. 12). 
                                                           
45 A primeira parcelación do Departamento do Huila foi realizada em 1945, no município de Campoalegre, 
quando a família Fierro Falla permutou com a Caja de Crédito Agrario (antecedente da Caja Agraria) uma parte 
da grande fazenda “Llano Grande” que beneficiaram a 20 pessoas, incluindo entre elas o engenheiro responsável 
da medição dos terrenos (SALAS, 2000, p. 45). 
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A terra foi entregue aos beneficiários em “unidades agrícolas familiares” (UAF), 

terrenos entre dois e três hectares por pessoa, o que não conseguiu modificar substancialmente 

a organização social da propriedade e contribuiu para que as terras outorgadas em áreas de 

fronteira voltassem a ser, depois de certo tempo, propriedade de latifundiários. Em outros 

casos, a reforma foi o mecanismo para que estes se livrassem de terras de má qualidade 

(ROJAS, 1997, p. 80-81), os camponeses também receberam crédito e assistência técnica com 

o objetivo de desenvolver cultivos comerciais. Em 1969, o governo substitui as Unidades 

Agrícolas familiares (UAF) pelas “Empresas Comunitárias Rurais”, as quais, no Huila, 

focaram-se na produção de arroz (VALENZUELA, 1978, p. 12). 

As políticas do Estado, por meio de seu banco “Caja Agraria”, incluíam a formação de 

cooperativas agropecuárias para o fomento da produção das terras entregues, a aquisição de 

tecnologia e insumos e a comercialização dos produtos. No Departamento do Huila, em 1962, 

criou-se a “Cooperativa Agropecuária del Huila Ltda.” com 53 sócios fundadores, que 

funcionou até 1969 quando se dissolveu, segundo Peñafiel (1989) pelos maus manejos, a 

ignorância dos sócios em relação ao seu funcionamento e a manipulação da administração da 

cooperativa por parte dos latifundiários (PEÑAFIEL, 1989, p. 153-156). No caso específico 

de Villavieja, a partir de então, todos os propósitos de criar cooperativas agropecuárias não 

tiveram sucesso por diversas razões que serão analisadas posteriormente neste capítulo. 

Nacionalmente, durante o governo do presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), 

foi fortemente favorecida a luta pela terra com a criação da ANUC (Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos), mediante decreto presidencial 775 de 1968, que acompanhou a já 

mencionada Lei 1ª. de 1968, a qual facilitou os trâmites, deu ênfase à afetação dos terrenos 

inadequadamente explorados e na entrega de terra aos camponeses parceiros que a 

trabalhassem. Com o desenvolvimento desta legislação de “reforma agrária” buscava-se 

modernizar o latifúndio improdutivo (isto é, conseguir uma produtividade que auferisse lucro) 

e abrir passagem ao desenvolvimento das forças produtivas no campo, além de consolidar as 

unidades agrícolas familiares com a finalidade de ampliar o mercado interno46. Na prática, a 

sorte deste projeto foi ambígua. Embora algumas parcelaciones subsistam até hoje, muitas 

unidades acabaram sendo monopolizadas pelo capital e os camponeses se inseriram num novo 

tipo de pobreza, tendo que se reproduzir como indivíduos monetarizados e tendo 

                                                           
46 Dados tomados do artigo: “La tenencia de la tierra: um problema em Colombia”, escrito por Viviana Aydé 
Vargas Rivera, disponível na internet em: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1288 acesso em 20 de 
julho de 2011 por Camilo Bustos Ávila. 
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comprometida sua reprodução pelo pagamento das dívidas com os organismos de crédito, isto 

é, um novo tipo de pobreza: a pobreza moderna, pobreza em valores de troca, em vez da 

“pobreza” tradicional, pobreza em valores de uso. 

Em 1968, o INCORA fez uma nova negociação das terras mediante a qual se 

outorgaram títulos de propriedade àqueles que tinham pagado os terrenos e, no ano seguinte, 

criou-se uma nova cooperativa para unir a todos os beneficiários dos assentamentos do 

departamento, chamada COAGROHUILA LTDA (PEÑAFIEL, 1989, p. 156). No mesmo 

período, realizaram-se as obras do “Distrito de Riego El Porvenir”, consistentes na abertura de 

canais de irrigação por gravidade utilizando as águas do Rio Villavieja. A COAGROHUILA, 

cooperativa dos sócios das empresas comunitárias rurais do Huila tinha vendido, em 1974, 

cerca de $15.629.054 que correspondiam, quase na totalidade, à venda de arroz, enquanto que 

outros produtos como o sorgo, apenas chegaram a $250.100 (VALENZUELA, 1978, p. 12). 

A Colômbia é um caso particular em que a principal agremiação camponesa ANUC 

(Asociación Nacional de Usuários Campesinos) foi criada pelo próprio Estado, na busca de 

canalizar o movimento camponês com fins políticos47, mas a história do movimento mostra 

que a sua vontade de independência do Estado foi maior que os pressupostos deste e, em 

1970, dois anos depois da sua fundação a ANUC já contava com mais de um milhão de 

filiados por todo o país, apesar de ter nascido “como criatura do governo liberal e a serviço da 

expansão capitalista no campo, com fins claramente políticos de captação do campesinato por 

parte do liberalismo” (VALENZUELA, 1978, p. 59). Embora no início houvesse uma 

cooptação da chefia da organização por parte de coronéis e dirigentes políticos do liberalismo, 

logo no seu primeiro congresso nacional, de 1970, houve um forte processo de autocrítica e de 

radicalização do movimento que levou a uma grande mobilização massiva pela recuperação 

da terra. 

O ano de 1971, portanto, foi o cume da mobilização camponesa na Colômbia. Numa 

semana só foram realizadas mais de 150 ocupações de terra em todo o país e, no decorrer do 

mesmo ano, foram produzidos o “Mandato campesino” e a Plataforma Ideológica da ANUC, 

na qual são estabelecidas as bases ideológicas e de autonomia da organização. No ano 

seguinte acontece o II Congresso Nacional, na cidade de Sincelejo, no qual se estabelece a 

                                                           
47 A ANUC foi criada durante o governo liberal de Carlos Lleras Restrepo (1966-1968), especificamente pelo 
Decreto 755 de 1967, embora só fosse regulamentada em 7 de fevereiro de 1968 pelo Ministério da Agricultura. 
Informação disponível na internet em http://www.verdadabierta.com/las-victimas/42-asesinatos-selectivos/2677-
el-precio-que-pago-la-anuc-por-querer-la-tierra-que-trabajaban, acesso em 19 de maio de 2012 por Camilo 
Bustos Ávila. 
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ruptura com a dependência servil do governo e os partidos; mas, ao mesmo tempo, na cidade 

de Armênia, um grupo reduzido decide ainda seguir sob as orientações do governo. Fica 

assim estruturada a divisão entre as duas tendências da ANUC, a “Linha Sincelejo”, que 

congregava a maior parte das organizações camponesas independentes e representava o 

autêntico movimento camponês; e a “Linha Armênia”, minoritária e de caráter oficialista 

(VALENZUELA, 1978, p. 59-60). Dentre as reivindicações da “Linha Sincelejo”, além da 

terra, estavam: facilidades de crédito, de distribuição dos produtos agrícolas, de assistência 

técnica e de serviços básicos. Isto é, reivindicações de caráter plenamente moderno. 

A atividade do movimento camponês viu-se contestada durante governo conservador de 

Misael Pastrana Borrero (1970-1974) e a elite de latifundiários junto com os industriais e 

outros capitalistas se uniram e produziram o “Acordo de Chicoral”, no qual se abafou 

qualquer tentativa de redistribuição da grande propriedade por parte do governo nacional e se 

acordou que se buscaria o desenvolvimento a partir da grande propriedade e do crédito para os 

empresários agrícolas, produto deste acordo foi a Lei 4ª. de 1973, a qual mudava a 

classificação para as terras objeto de desapropriação, determinando quase qualquer área como 

adequadamente explorada e incrementando o número de trâmites e mediações institucionais 

para a obtenção da terra48, na prática, tornando quase impossível a reforma agrária. 

Em 1974, a ANUC celebra seu terceiro congresso nacional, no qual se evidencia uma 

crise no movimento camponês devido à tomada da diretoria por um grupo hegemônico e pela 

aparição de uma associação dos proletários agrícolas no seio da ANUC, a “Asociación 

Nacional de Jornaleros”, que foi duramente criticada pela diretoria da ANUC sob a acusação 

de promover uma atitude separatista dentro do movimento (VALENZUELA, 1978, p. 60). A 

violência contra o movimento camponês que se impôs a partir da segunda metade da década 

de 1970 e persiste até nossos dias, praticamente, acabou com a organização camponesa, a 

qual, em muitos casos, teve as suas bandeiras defendidas pela guerrilha esquerdista, 

particularmente durante as décadas de 1980 e 1990. 

No que tem a ver com o movimento camponês no Huila, a ANUC teve força expressiva, 

e as associações municipais de usuários camponeses se organizaram em todos os seus 

municípios, chegando a contar com 30.000 filiados, no seu início, chegando a 60.000, em 

1970 (segundo seus dirigentes). Em 1971 houve uma intensa mobilização, sobretudo nas áreas 

                                                           
48 Dados tomados do artigo: “La tenencia de la tierra: um problema em Colombia”, escrito por Viviana Aydé 
Vargas Rivera, disponível na internet em: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1288 acesso em 21 de 
julho de 2011 por Camilo Bustos Ávila. 
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planas de municípios como Yaguará, Aipe, Palermo, Campoalegre, Villavieja e Tello. Numa 

semana só foram realizadas oito ocupações com um total de 900 famílias agrupadas e 22.800 

ha. O movimento camponês no Huila era, naquele momento, talvez, o mais forte do país 

(VALENZUELA, 1978, p. 61). 

Contudo, este impulso inicial foi seriamente afetado pela cooptação política do 

movimento nos anos seguintes, particularmente pela imposição de lideranças afins aos 

interesses dos grandes “coronéis”. De fato, em 1972, enquanto tomava força a corrente 

principal da ANUC (que foi cristalizada no congresso de Sincelejo), em Neiva foi realizado 

um pré-congresso preparativo daquele que seria realizado em Armênia e que marcou a 

aparição da linha pró-governista da ANUC. Este pré-congresso teve escassa participação 

camponesa e foi organizado pelo Ministro da Agricultura, Hernán Jaramillo Ocampo, os 

principais “coronéis” do Departamento e por seus representantes (VALENZUELA, 1978, p. 

62). 

A reação dos camponeses da outra linha da ANUC (Sincelejo) viu-se manifesta na 

realização de um seminário regional com mais de 700 camponeses, no qual foi denunciada a 

diretoria da ANUC no Huila como segregacionista e alheia aos interesses dos camponeses e 

porta-voz dos interesses do governo e das classes dominantes. Posteriormente, para 

impulsionar a criação da “Linha Sincelejo”, foi criado um Comitê Regional de Huila, Caquetá 

e Tolima, composto por 13 dirigentes, os quais, três meses depois da reunião de criação deste 

comitê foram levados à prisão, mas ao sair desta se organizaram por departamentos, sendo 

dois de seus dirigentes oriundos do Huila. A ação da “Linha Sincelejo” focou-se na 

organização das associações municipais, das quais as primeiras foram as de Campoalegre, 

Tello, Palermo, Yaguará, Villavieja e Baraya (VALENZUELA, 1978, p. 63). 

As duas “linhas” da ANUC, portanto, enfrentaram-se na Assembleia Departamental de 

1973, depois da qual se configuraram duas tendências opostas: ANUC-Huila “Linha 

Armenia” e Associação Departamental de Usuários Campesinos do Huila, porta-voz da 

“Linha Sincelejo” e com representantes de 16 municípios do departamento (VALENZUELA, 

1978, p. 63). 

O terceiro congresso nacional da ANUC, em 1974, trouxe sérios problemas para o 

movimento camponês do Huila, em consonância com as problemáticas da ANUC 

nacionalmente, já que a “Linha Sincelejo” se dividiu também em duas: Por um lado, na 

corrente que defendia a linha do Comitê Executivo Nacional, liderada por dois dirigentes 

comissionados pela liderança nacional, com força no centro do Huila (Campoalegre) e, por 

outro, nos camponeses do norte do Huila (com sede em Tello), em sua grande maioria, 
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jornaleros, isto é, trabalhadores assalariados nas terras de outrem, que criticavam o descuido 

da organização em relação a eles. Como já foi mencionado, discutia-se a necessidade de uma 

associação dos jornaleros, organização específica de classe do proletariado agrícola, já que 

este tipo de forma de trabalho é numeroso na área (na época, entre 9.000 e 11.000 jornaleros) 

(VALENZUELA, 1978, p. 64). A importância do proletariado agrícola no norte do Huila é 

resultado do movimento de transformação da estrutura produtiva acontecido em meados do 

século XX, já que a expulsão de muitos dos antigos agregados das fazendas de criação de 

gado (também por efeito da violência) para angariar a renda da terra capitalista levou à 

conformação de um enorme proletariado agrícola que não foi totalmente absorvido pela 

criação das parcelaciones. 

O debate aconteceu no seio da Junta Diretiva Departamental da ANUC, mas não houve 

entendimento entre as partes já que os dirigentes do Comitê Executivo Nacional rejeitaram a 

criação da Associação de Jornaleros e os condenaram como segregacionistas, empreendendo 

uma campanha de bloqueio contra eles que levou ao desaparecimento do comitê de jornaleros 

de Campoalegre, com 700 pessoas. Não obstante, várias associações de jornaleros foram se 

estabelecendo em municípios do Huila, como Campoalegre, Tello, Baraya, Rivera e Paicol 

(VALENZUELA, 1978, p. 64). A conformação das organizações do proletariado agrícola 

esteve correspondida pelo surgimento dos sindicatos da extração petrolífera, atividade que 

toma força no Huila a partir da década de 1970. 

Conclui-se que o norte do Huila foi uma área de importante mobilização pela terra, 

especialmente entre as décadas de 1960 e 1970. Depois do caso da Fazenda “El Porvenir”, 

houve outros casos de ocupação de terras que implicaram a criação de assentamentos por 

parte do INCORA nos municípios de Villavieja, Aipe, Tello e Baraya (todos pertencentes à 

região semiárida do Alto Rio Magdalena). Inclusive, em épocas posteriores o movimento pela 

terra foi constante; por exemplo, para o caso específico de Villavieja, em 1983, 1.350 famílias 

ocuparam as fazendas: “La Sabana”, “El Porvenir”, “El Rancho”, “El Recreo”, “Sinaí”, “Tres 

Pasos” e “Miraflores”, numa ocupação feita sob os moldes do movimento camponês das 

décadas anteriores, o que originou a organização do campesinato de Villavieja na “Associação 

e Comitê de Usuários Camponeses” (PEÑAFIEL, 1989. p. 164).  

Posteriormente, em 1985, um grupo de 35 famílias ocupou as ilhas “Las Tórtolas” e “La 

Bomba” (ilhas fluviais do rio Magdalena que separam os municípios e os centros urbanos de 

Villavieja e Aipe), amparados pela Lei 973/77 e o Decreto 1265/56 que consagram as ilhas 

fluviais como propriedade do Estado. Um particular que as considerava de sua propriedade 

colocou recurso diante da justiça e tal litígio foi solucionado parcialmente em 1987, quando 
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foi declarada “extinção de domínio” 49 sobre todas as ilhas do Magdalena e foi outorgado 

direito de exploração sobre elas às 35 famílias (PEÑAFIEL, 1989, p. 177). 

Portanto, as terras compradas pelo INCORA para estabelecer programas de 

assentamento no Município de Villavieja incluem: um setor da “Fazenda Bateas”, comprado 

em 1974, e que beneficiou a 12 famílias; as terras denominadas “San Isidro Hipódromo”, que 

beneficiaram a outras 12 pessoas; e a “Fazenda Doche”, comprada pela “Caja Agrária” a 

particulares e outorgada a 34 famílias em 1987. Entre 1967 e 1989 o INCORA outorgou 

10.446,6 ha a 300 famílias, mas, na atualidade, existe um menor número de proprietários 

devido à impossibilidade dos beneficiários em cancelar as dívidas adquiridas com a “Caja 

Agraria” para a compra de terras, insumos e bens.  

Os assentamentos criados no município de Villavieja aparecem na tabela 1  

Tabela 1. Assentamentos do INCORA no município de Villavieja (1967-1989) 

ASSENTAMENTO 
EXTENSÃO 
(Ha) 

FAMÍLIAS 

BENEFICIADAS 
ANO 

Bateas 915,6 12 1974 
San Isidro 105,2 12 s. i. 
Porvenir 3.311 62 1967 
Bateítas 180 6 1967 
Piedragorda 1.338,4 8 1972 
Lajas 70,5 5 1973 
El Labrador 105,4 6 1976 
El Moira 144,5 10 s. i. 
Doche 3.757 52 1987 
Las Mercedes 339 19 1989 
Los Mangos (Ilha) 60 14 1974 
Las Tórtolas/El Balso (ilhas) 80 42 1974 
El Playón (ilha) 40 52 1956 
El Moira Terras novas*   
Coruntal Terras novas*   
Los Guaraguaos Terras novas*   
TOTAL 10.446,4 300 - 

Fonte: PEÑAFIEL (1989, p. 163). 

*Terras Novas: Não se define sua extensão 

 

                                                           
49 A “extinção de domínio” corresponde a um tipo de desapropriação feita pelo Estado sobre terras que não 
podem ser tituladas legalmente (como as “terras devolutas”) ou cuja apropriação é produto de crime (como no 
caso das terras dos narcotraficantes). 
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Os dados da tabela mostram que as extensões de terra oscilaram entre algumas, muito 

pequenas (entre 40 e 80 ha. aproximadamente), localizadas nas ilhas Los Mangos, Las 

Tórtolas e El Playón, todas elas interiores do Rio Magdalena; outro assentamento muito 

pequeno (“Las Lajas”) esteve localizado na beira do Riacho “Las Lajas”, entre os municípios 

de Villavieja e Tello. Quatro dos assentamentos tiveram entre 100 e 200 ha (San Isidro, 

Bateítas, El Labrador e El Moira). Outros dois assentamentos (Las Mercedes e Bateas) 

tiveram entre 200 e 1.000 ha e houve, ainda, três assentamentos (Piedragorda, El Porvenir e 

Doche), que superaram 1.000 ha. Estes dados revelam que não houve uniformidade na 

quantidade de terra oferecida aos camponeses; em alguns casos foram oferecidas áreas 

extensas de fazendas cuja produção estava em crise (El Porvenir e Doche), em outros casos 

foram entregues apenas áreas relativamente pequenas de grandes fazendas como Bateas ou, 

San Isidro. 

Os dados ainda permitem mostrar que, dos onze assentamentos dos que se tem 

informação, um deles (Ilha El Playón) foi outorgado ainda na década de 1950; dois (El 

Porvenir e Bateítas), na década de 1960; seis (Bateas, Piedragorda, Lajas, El Labrador, El 

Moira, Ilha Los Mangos e Ilha Las Tórtolas ou El Balso) e mais dois (Doche e Las Mercedes), 

em finais da década de 1980. Quer dizer que, a grande maioria dos assentamentos foi criada 

entre 1961 e 1974, época das principais leis de “Reforma Agrária”, já os casos dos 

assentamentos mais recentes corresponderam à ação política do partido de esquerda “Unión 

Patriótica”, que teve expressiva força na segunda metade da década de 1980. 

O Mapa 4, entretanto, mostra um número maior de assentamentos, incluindo junto com 

os anteriores, as chamadas “Zonas de crédito” do INCORA, áreas susceptíveis de 

conseguirem crédito fornecido pela “Caja Agrária” e assistência técnica, fornecida pelo ICA 

(Instituto Colombiano Agropecuario). Destaca-se o fato de que quase todos os assentamentos 

e “Zonas de crédito” estão no Município de Villavieja e só três (El Triunfo, la Brigada e San 

Cayetano) estão no Município de Aipe. 

De novo lembramos que as tentativas de reforma agrária que aconteceram no 

Departamento do Huila, em particular, e na Colômbia, em geral, fracassaram pela ação dos 

grandes proprietários fundiários e dos capitalistas interessados em se apropriar da renda da 

terra e que o desenvolvimento da legislação agrária significou que o Estado acabasse 

comprando terras de baixa qualidade a estes a preços muito elevados para entregá-las aos 

camponeses, com a condição de que estes desenvolvessem uma agricultura comercial sob 

regime empresarial, obrigando a estes, portanto, a entrar na economia de mercado para 
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Mapa 4: Assentamentos de “Reforma Agrária” e “Zonas de crédito” INCORA, no Norte do Huila 

  

Fonte: Peñafiel, 1989. Adaptado de Ávila e Narváez, 2004, p. 170.
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poderem se sustentar na terra. O desenvolvimento da agricultura comercial, na verdade, 

procurava a sujeição da renda da terra ao capital (comercial, industrial e financeiro) por meio 

do fornecimento de crédito para a compra de insumos para o desenvolvimento de tal tipo de 

agricultura e que este processo está ligado à crise do próprio capital. 

Os resultados da imposição deste tipo de modelo de desenvolvimento, como foi 

mencionado, implicaram a passagem da dominação pessoal própria da época das fazendas, 

para a dominação social, expressa na necessidade de produzir valores de troca para a 

reprodução da vida. Além da perda da autonomia dos trabalhadores agrícolas (camponeses e 

proletários) sobre seu tempo e espaço. O impulso à agricultura de monocultivo para o 

mercado interno e a agroindústria implicou, também, o despovoamento relativo das áreas 

rurais, a intensificação dos problemas ambientais e a intensificação dos conflitos pela terra, 

entendida como base da reprodução social dos moradores de Villavieja e seus distritos. No 

final da década de 2000 podemos ver como a crise da sociedade do trabalho, expressão 

fenomênica da crise do capital, implica a própria crise da reprodução social baseada na 

produção agropecuária em Villavieja. A partir das entrevistas a diferentes produtores 

agropecuários (e ex-produtores) pudemos apresentar vários exemplos como o de Julio Cesar 

Tovar (presidente da associação de usuários do distrito de irrigação “El Porvenir” no início de 

2010) para quem os rendimentos da produção de arroz eram exíguos, apenas restando para os 

usuários do distrito entre $300.000 e $400.000 /ha50 de um investimento inicial de entre 

$5.000.000 e $6.000.000 alem de que, entre a safra de 2009 e 2010 houve uma queda do 

rendimento de mais de 50% por hectare por colheita (de uma safra de 120 sacas/ha, passou-se, 

na safra seguinte a 30 ou 40 sacas/ha) pelo efeito dos problemas climáticos e as pragas51. 

A história relatada, do processo de modernização no Norte do Huila, em geral e em 

Villavieja, em particular, corresponde ao entendimento do processo em seu nível mais amplo 

(aquele da ordem distante). No último capítulo, passaremos a definir as implicações da 

modernização e de seu fracasso num nível inferior de sociabilidade e na escala do povoado. 

                                                           
50

 Equivalentes a 50 e 75% do salário mínimo da época. 
51 Entrevista a Julio Cesar Tovar, realizada em 9 de fevereiro de 2010, por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Penafiel, em Villavieja. 
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Neste último capítulo, por meio do material compilado em entrevistas desenvolvidas em 

1997 e 2010, mostraremos como o processo de modernização transformou a vida cotidiana 

dos povoadores de Villavieja. Da mesma forma, tentaremos aproximar-nos das razões que 

explicam a crise do fenômeno, expresso no fracasso dos projetos de desenvolvimento da 

agricultura comercial de monocultivo e os planos de “Reforma Agrária” acontecidos na região 

e na substituição progressiva da produção agropecuária pela atividade turística, entendendo 

esta última como atividade característica do período atual da crise do capital (crise da 

sociedade do trabalho). 

As entrevistas revelam uma face do cotidiano dos habitantes de Villavieja. Os 

entrevistados relatam aspectos de seu trabalho, da sua reprodução material sob as 

determinações do sistema de produção de mercadorias. Outras faces da sua vida ficam mais 

ocultas para nós: seu relacionamento familiar, seus aspectos domésticos e até mesmo 

religiosos; isto parece demonstrar que as determinações do capital parecem se impor sobre 

outros aspectos da vida, pelo menos naquilo que identifica entrevistados e entrevistador. Foi 

mais difícil entrar no nível privado da sua vida cotidiana. 

Contudo, tentaremos resgatar o potencial dessa campesinidade dos habitantes de 

Villavieja como “resíduo”, analisar se ela se coloca como negatividade do processo de 

generalização das relações sociais capitalistas; isto é, se a campesinidade tem, de fato, um 

conteúdo emancipatório, isto é, uma outra forma de consciência que transcenda a reprodução 

da vida baseada na reprodução tautológica do trabalho como mais trabalho. Para tanto 

interpretaremos as diversas manifestações de campesinidade expressas nas falas dos 

entrevistados e as observações na sua vida cotidiana. 

 

As contradições da modernização na escala do povoado: Os múltiplos 

campesinatos de Villavieja 

 

Examinaremos, agora, as mudanças na sociabilidade e as transformações da vida 

cotidiana dos povoadores de Villavieja e de dois de seus distritos (La Victoria e Potosí), 

buscando ressaltar a potência de uma outra forma de consciência, mesmo face ao processo de 

monetarização e generalização da forma valor na escala do povoado acontecido, de maneira 

intensiva, partir da década de 1960. 
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Como foi mostrado anteriormente, a antiga Fazenda “El Porvenir” foi aquela onde se 

iniciou a luta pela terra em Villavieja e cujos terrenos foram utilizados para a implantação do 

distrito de irrigação do mesmo nome. Esta fazenda correspondia grosso modo ao chamado 

hato de Villavieja da fazenda jesuítica e, antes da ocupação, era propriedade de Ignácio 

Vicente Solano Márquez, que também era proprietário de outras grandes fazendas a sul de 

Villavieja como a fazenda “San Ignacio” no município de Tello. O senhor Solano é quem 

melhor encarna a imagem do grande “patrão”, dono de terra da região de Villavieja e que 

ainda é evocado pelos mais velhos52. Depois da morte do senhor Solano, em meados da 

década de 1950, a fazenda foi comprada pelo governo e ocupada, posteriormente, pelos 

camponeses em terra para a criação da parcelación “El Porvenir” e do Distrito de Irrigação. 

Uma parte importante dos habitantes do centro urbano de Villavieja ainda tem uma parcela de 

terra lá, em geral por herança dos primeiros parceleros, como é o caso de Julio César Tovar. 

Além de alguns dos habitantes do centro urbano de Villavieja, a parcelación “El Porvenir” 

também é importante para os habitantes do pequeno centro urbano de Polonia, localizado 5 

km. a sul de Villavieja, junto às margens do Rio Villavieja (isto é, diretamente na área de 

influência da parcelación). 

A Fazenda Bateas, correspondente ao hato Bateas da fazenda dos jesuítas, foi 

apropriada pela família García (da qual um dos seus descendentes a possui até agora), mas 

viu-se reduzida de maneira importante durante a época das parcelaciones porque o norte dela 

fez parte da parcelación “El Porvenir” e o sul, da parcelación “Bateítas”; o pequeno centro 

urbano de Hatonuevo corresponde à aglomeração que se formou a partir dos agregados desta 

antiquíssima fazenda, a qual conserva ainda sua casa colonial. 

Houve, também, a parte norte-nordeste da antiga propriedade de Solano que não foi 

                                                           
52 O testemunho de Justo Tovar, ex-trabalhador da Fazenda El Porvenir diz que o senhor Solano pesava 16 
arrobas (aproximadamente 200 quilos!), embora comesse a mesma comida que seus trabalhadores, só que em 
quantidade muito maior. Segundo ele, comia 10 jarras de carne e comia um pato grande como café da manhã. 
Tinha como mão direita a Francisco Leyva e como jacho (bobo) favorito a Leonidas, de quem debochava 
fazendo-o vestir suas próprias roupas. Seu sogro era Wenceslao Manrique e sua generosidade era grande, 
oferecendo, cada ano, duas festas para os escolares. Ele morreu numa casa chamada Buenos Aires entre as 10 da 
noite e as 3 da manhã (a data não é especificada, mas se presume que fosse entre 1955 e 1958), Entrevista a Justo 
Tovar, realizada em dezembro de 1997 por Camilo Bustos Ávila, Mónica Narváez e Rosalba Peñafiel, em 
Villavieja. Já o senhor Jairo Moreno, cujo pai era empregado de Solano e quem o achou quando morreu diz que 
era muito gordo (“grueso” nas palavras dele) e que não caberia nas cadeiras em que estávamos sentados, 
também conta que tinha seu próprio ônibus para viajar (“chiva”, um ônibus velho e sem janelas com uma 
escadinha na parte traseira para carregar pessoas no teto) (Entrevista com Jairo Moreno, realizada por Camilo 
Bustos Ávila e Rosalba Peñafiel em 25 de fevereiro de 2010, em Villavieja). 
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parcelada e acabou se tornando a extensa fazenda “La Portada” 53, comprada pelos irmãos 

Miguel e Eustasio Rubiano, na várzea do riacho “Las Lajas". Pela sua extensão e pela 

proximidade com o centro urbano de Villavieja, foi nesta fazenda que trabalharam muitos dos 

povoadores sem terra de Villavieja, durante a época da safra de algodão (chamada 

tradicionalmente de respigueada). Os irmãos Rubiano se tornarão os novos “grandes 

proprietários” do município, na segunda metade do século XX, contudo, sua imagem difere 

daquela do senhor Solano ou dos senhores García já que foram latifundiários que não 

possuíam tanta terra e que moravam no centro urbano. Embora os irmãos Rubiano viessem a 

falecer nas últimas décadas do século XX, ainda são uma presença sensível no povoado. Um 

dos seus descendentes, o Coronel Hernando Rubiano, já foi prefeito. 

No norte do Município, existem terras que foram apropriadas por outra elite de grandes 

latifundiários, como os membros das famílias: Serrano, Manrique e Sánchez, tendo sido os 

proprietários de fazendas como “El Sinaí” (correspondente ao antigo hato de “Los Arrieros” 

da fazenda jesuítica) ou “Miraflores” (correspondente ao antigo hato de “Los Ahorcados”) e 

sua imagem é, para os habitantes de La Victoria, San Alfonso e Potosí (os distritos a norte do 

município de Villavieja), análoga à do senhor Solano para os habitantes de Villavieja e 

Polonia. 

Ambas as fazendas foram divididas para formar várias parcelaciones que foram 

entregues a vários povoadores de La Victoria, Potosí e San Alfonso. Outra parte da Fazenda 

“El Sinaí” corresponde ao território do “Resguardo Indígena La Tatacoa”, criado em 1994 por 

vários moradores de La Victoria que decidiram se autoidentificar como indígenas 

aproveitando as vantagens que a Constituição de 1991 dá para o reconhecimento territorial 

das comunidades tradicionais54. 

Algumas das terras entre o centro urbano de Villavieja e o Distrito de La Victoria 

pertencem a membros da Família Borrero, médios latifundiários que moram em Villavieja e 

cuja situação é análoga, também, à dos irmãos Rubiano. Tanto os Rubiano, quanto os Borrero 
                                                           
53 A Fazenda “La Portada” foi dividida em, pelo menos, duas fazendas menores: “Los Tamarindos”, propriedade 
de Miguel Rubiano e “Cartagena”, propriedade de José Eustasio Rubiano. Ambas as fazendas foram divididas 
em múltiplos pequenos sítios, depois de 1993, quando os irmãos Rubiano as venderam ante a impossibilidade de 
manté-las, depois de terem perdido toda a colheita (dados extraídos de entrevista com o senhor Cardozo, ex-
administrador de “Los Tamarindos” e Flor Lara, viúva do tratorista de “Cartagena”, em 10 de fevereiro de 2010, 
por Camilo Bustos Ávila). 
5454 Na nossa pesquisa de Mestrado examinamos amplamente o caso da legitimação territorial de comunidades 
tradicionais de “camponeses-indígenas” do Departamento do Putumayo, na área da Amazônia colombiana 
adjunta à Cordilheira dos Andes. O reconhecimento de camponeses como indígenas e de seus territórios como 
resguardos se constitui no principal processo de reconhecimento territorial por parte do Estado existente depois 
de 1991 e como uma saída alterna à impossibilidade da reforma agrária na Colômbia. 
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são famílias que gozam de um certo status em Villavieja como os ricos do povoado, embora 

as suas condições de acumulação sejam, de longe, inferiores às dos “grandes” latifundiários, 

como Solano, os García ou os Serrano. No caso destes “médios” latifundiários, há uma 

relação de interação direta entre eles e os outros moradores, não existindo tantas mediações e 

sendo possível (ou era, no caso dos falecidos irmãos Rubiano) vê-los sentados na praça 

principal do povoado enquanto outras pessoas lhes faziam reverência55. No caso dos 

“grandes” latifundiários como Solano ou García, que moravam nas cidades e que apenas 

apareciam temporariamente nas fazendas, a relação era de estranhamento e de presença-

ausência quase mítica. 

No nordeste do Município, na beira do Rio Cabrera e em limites com o Município de 

Alpujarra, encontra-se a Vereda Doche, propriedade da família de latifundiários de nome 

Azuero Manchola. Foi ali que se concentrou a iniciativa de luta pela terra de alguns 

camponeses de Villavieja durante as décadas de 1980 e 1990. Alguns dos membros do 

movimento eram filhos de parceleros de El Porvenir (como José Rafael Márquez, importante 

liderança camponesa), outros eram antigos parceleros que tinham perdido suas propriedades 

originais pelo fracasso das parcelaciones das décadas de 1960 e 1970 (como Diógenes 

Angarita). Sendo o ponto mais distante do município e estando no caminho para a passagem 

da Cordilheira Oriental e a comunicação com a Amazônia (isto é, na rota dos antigos coletores 

de quina); o movimento camponês da área teve maior influência do fortemente organizado 

movimento camponês da cordilheira nos vizinhos municípios de Tello e Baraya, do que outras 

iniciativas de luta pela terra existentes em Villavieja, isto é, um movimento camponês com 

maior formação política. Por esta razão foram eles que mais sofreram a repressão estatal e 

paraestatal e foi nesta área que se concentraram alguns dos principais fatos violentos das 

últimas décadas. 

Para complementar o panorama, embora Villavieja seja, por sua configuração histórico-

espacial, um município com um povoamento marcadamente concentrado nos centros 

urbanos56, em algumas das veredas, particularmente as do leste do município (Deserto de “La 

Tatacoa”), existem alguns grupos de famílias dispersas de posseiros e pequenos sitiantes que 

têm conformado as veredas: El Cuzco, Palmira, Cabuyal, La Chivera e El Líbano. Devido às 

difíceis condições climáticas e à aridez do terreno, estas populações sobrevivem 
                                                           
55 Entrevista com José Rafael Márquez, realizada em 9 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
56 Segundo dados do censo, a população urbana de Villavieja é de cerca de 85%. Na área rural moram menos de 
1.000 pessoas das 7.374 que residiam no município em 2005 
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precariamente mediante a criação de cabras e ovelhas. Nas duas primeiras veredas, entretanto, 

a proximidade do centro urbano, a construção de pequenos equipamentos turísticos como o 

observatório astronômico e a pavimentação recente da estrada de terra contribuíram muito 

para o desenvolvimento do turismo, atividade que, inclusive, já ocasionou um repovoamento 

na Vereda “El Cuzco” 57. Como já fora relatado ao descrever as consequências da “violência” 

da década de 1950 em Villavieja, esta área já foi mais povoada antes da metade do século XX 

e foi só depois desta década que se tornou o “deserto” atual. 

Como uma mostra do que aconteceu com as terras dos deslocados do deserto de “La 

Tatacoa”, depois da década de 1950, as terras do deserto foram adquiridas por membros da 

Família Rubiano (Diógenes e Santiago Rubiano, familiares de Miguel e José Eustasio), 

médios latifundiários que conseguiram acumular, por baixos preços, todas as terras do atual 

deserto, do centro urbano de Villavieja, até Doche. Em alguns casos existiram outros 

proprietários, como Vicente Cardozo e os pais de Orfanda Soto (atual proprietária do sítio 

turístico “Los Hoyos”) 58. 

Retomando as considerações feitas no primeiro capítulo, vemos que nenhum processo 

que acontece no nível geral, como imposição do aparato dominador, se reproduz da mesma 

forma nos níveis inferiores (e produz diferenças em escalas menores). A modernização, como 

processo específico do nível geral e da ordem distante, não apresenta a mesma 

homogeneidade quando implantada nas escalas menores (na ordem mais próxima), a 

manifestação mais visível disso é a conformação de um conjunto de classes e frações de 

classe amplamente heterogêneo em Villavieja (na escala do povoado, a meio caminho entre o 

rural e o urbano). 

Essas diversas classes e frações de classe que surgiram a partir da modernização foram 

classificadas da seguinte forma: 

1. Os parceleros: Proprietários de uma pequena gleba de terra adquirida pelo governo, 

geralmente depois de intensa mobilização. Eles se consideram, em si mesmos, como 

camponeses. 

2. Os proletários agrícolas tradicionais: trabalhadores pagos em dinheiro ou espécie na 

                                                           
57 A Vereda “El Cuzco” corresponde aos membros da Família Cleves, descendentes de Rosalina Martínez viúva 
de Cleves, a “rainha do deserto”, que falecera recentemente à data de obtenção das últimas entrevistas, embora 
ela também fora entrevistada em 1997. 
58 Entrevista a Orfanda Soto, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba Peñafiel 
em “Los Hoyos”, Vereda Palmira, Município de Villavieja. 
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terra de outrem. Eles não são camponeses stricto sensu, mas pode-se dizer deles que 

a campesinidade é conjunto de valores que norteia sua existência. 

3. Os pequenos proprietários não parceleros: Os quais obtiveram a terra por compra 

dos donos das antigas fazendas, após acumular capital depois de terem sido 

trabalhadores. Eles se consideram camponeses, mas, muitos deles não concordaram 

com as reivindicações do movimento camponês e, em seu comportamento 

econômico, chegam a se comportar como pequenos empresários. 

4. Os não trabalhadores da terra: trabalhadores da construção civil, empregadas 

domésticas, pequenos comerciantes, população desempregada e marginalizada que 

sobrevive do assistencialismo governamental e da caridade. Muitos deles filhos de 

pequenos proprietários camponeses que não conseguiram ter acesso à terra ou 

tiveram que vender seu pedaço por ser pequeno demais para sua reprodução social. 

5. Os posseiros: De modo geral, moradores das Veredas do leste do Município (El 

Cuzco, Palmira, Cabuyal, La Chivera, El Líbano), localizadas no deserto de “La 

Tatacoa”. Eles são posseiros porque estas terras não têm títulos de propriedade ou 

estes são indefinidos, no tempo (destaca-se o caso da Família Cleves). Eles também 

se consideram camponeses, reproduzindo-se socialmente a partir da criação de 

ovinos e caprinos e, ocasionalmente, do turismo. 

6. Os grandes proprietários: Normalmente compradores de pedaços de terra das antigas 

fazendas maiores; alguns, todavia, herdeiros de proprietários da época colonial ou 

inícios da época republicana (Irmãos Rubiano, César García, Família Borrero). 

7. A pequena “classe media”: os poucos profissionais liberais, os professores e outros 

funcionários do Estado. 

 

Cada um destes grupos desenvolve diferentes visões de mundo e se localizam em 

pontos diferentes dentro do “campo” social da comunidade do povoado, embora exista uma 

mistura entre eles (alguns funcionários públicos, por exemplo, são grandes ou pequenos 

proprietários de terra, alguns, inclusive, filhos de parceleros). Entretanto, a identificação de 

boa parte deles como camponeses está dada por uma tradição secular de identificar como tais 

àqueles que se reproduzem socialmente a partir do trabalho da terra, mais do que pela posse 

desta ou não. 

 

A modernização em Villavieja e sua crise: Vida e morte das parcelaciones 
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Mostraremos, agora, a história das parcelaciones de Villavieja, analisando seu 

desenvolvimento e posterior fracasso a partir dos testemunhos de vários de seus beneficiários. 

Um aspecto que chama a atenção quando se examina a história dos assentamentos do 

norte do Huila é que, apesar da suposta eficiência do modelo cooperativo para a produção e 

comercialização agrícola, este não deu certo para o caso dos camponeses estudados. As razões 

apontadas da falta de sucesso das cooperativas no norte do Huila oscilam entre a ignorância 

dos sócios em relação ao seu funcionamento, a manipulação da administração da cooperativa 

por parte dos latifundiários, a desordem financeira e os conflitos entre os sócios (PEÑAFIEL, 

1989, p. 153, 156, 177). Parece como se todos os propósitos de criar cooperativas 

agropecuárias nesta região da Colômbia estivessem fadados ao fracasso, fundamentalmente, 

pela incapacidade dos sócios em trabalhar eficazmente de maneira comunitária. Mas, neste 

juízo impera a interpretação de Peñafiel (1989), que põe a organização cooperativa como uma 

forma mais eficiente de produção, representando a positividade do enfoque urbano/industrial 

no processo produtivo. Uma visão diferente daquela dos próprios assentados. 

Procurando as razões do desenvolvimento específico das parcelaciones em Villavieja, 

analisaremos, a partir das entrevistas realizadas, primeiro a história das parcelaciones do norte 

do município (La Victoria, Potosí e San Alfonso): “El Moira” e “San Borja”, que depois se 

tornariam empresas comunitárias. Da sua história nos falam os antigos parceleros: Carlos 

Olaya, Anibal Vanegas e Misael González, residentes de La Victoria. Olaya relata que o 

povoado se conformou a partir de oito famílias que moravam em apenas três casas59. Já 

González diz que os primeiros povoadores de La Victoria moravam em 15 casas, umas longe 

das outras e que eram agregados das grandes fazendas próximas que cultivavam: cana, banana 

da terra da variedade “Cachaco” (Musa cavendishii), mandioca, milho e batata doce. Eles 

conseguiam produzir entre 30 e 35 sacas destes produtos para vender e pagavam um 

arrendamento aos donos das fazendas60. 

As fazendas da região, a partir das quais se conformaram as parcelaciones eram 

chamadas “San Luís de Ahorcados” (referente ao hato de “Los Ahorcados” da fazenda 

jesuítica) e “Miraflores”, estas duas do mesmo dono, além de “El Moira”. Os entrevistados 

relatam que as ilhas fluviais eram consideradas parte das fazendas. 

Um filho de Buenaventura Sanchez, o dono da fazenda e cujo nome era Rogelio 
                                                           
59 Entrevista com Carlos Olaya, realizada em 18 de dezembro de 1997 por Camilo Bustos Ávila, Mónica 
Narváez e Rosalba Peñafiel, em La Victoria. 
60 Entrevista com Misael González, realizada por Camilo Bustos Ávila, Mónica Narváez e Rosalba Peñafiel em 
18 de fevereiro de 1997 em La Victoria. 
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Sanchez, casou-se com uma mulher má (Julia Sanchez de Sanchez), ela quis tirá-los da 

fazenda sem pagar-lhes as benfeitorias. 

Depois, os donos das fazendas deixaram os camponeses usar as ilhas do Rio Magdalena 

(embora elas sejam, na verdade, terras públicas). 

O dono da fazenda morreu sem deixar título de propriedade da fazenda, pelo que esta 

ficou como terra devoluta e foi entregue aos camponeses que a ocuparam posteriormente61. 

A história da parcelación “El Moira”, criada em 1967 e que depois se tornaria Empresa 

Comunitária diz que ela foi criada em terras compradas a Alberto Ospina, que foram ocupadas 

pelos camponeses num processo no qual não houve confronto violento com as forças de 

segurança do Estado. Estas terras eram originalmente destinadas à pecuária extensiva, embora 

uma parte considerável estivesse cheia de pedra e mato. 

O INCORA fez os trabalhos de irrigação, os camponeses se encarregaram de tirar o 

pedregulho e o INCORA emprestou dinheiro para que eles comprassem um trator. A terra 

tinha uma extensão de 144 ha. 

O que primeiro fizeram foi semear arroz, na medida em que iam capinando e abrindo 

roça. Acabaram semeando 60 ha. de arroz e deixaram 84 restantes, para criação de gado. As 

primeiras vacas as conseguiram emprestadas da vizinha Fazenda “El Sinaí”. 

Muitos dos habitantes de La Victoria eram associados desta parcelación que logo se 

tornou “Empresa Comunitária”. Posteriormente houve novas parcelaciones como: El Mango, 

Tres Pasos e San Borja. A parcelación “El Moira” foi entregue a 12 famílias que trabalharam 

comunitariamente de 1969 a 1991. Neste último ano a terra foi dividida entre as famílias, 

restando 10 das 12 famílias originárias. A produção de arroz era, em 1997, de 120 a 130 

sacas/ha. 

As primeiras máquinas que tiveram foram dois tratores, depois conseguiram outro e, 

depois, uma colheitadeira (chamada na região de “combinada”)62. 

Com relação à história da parcelación “San Borja”, ela foi adjudicada a 35 famílias e 

tinha uma extensão de 359 ha. No total, os beneficiários somaram aproximadamente 219 

pessoas. 

Os beneficiários se comprometeram a cultivar 160 ha. de arroz por ano (80, no primeiro 

semestre e 80, no segundo), além de 50 ha. de algodão/ano, 5 ha. de tomate de salada, 5 ha. de 

                                                           
61 Idem. 
62 Entrevista com Carlos Olaya, realizada em 18 de dezembro de 1997 por Camilo Bustos Ávila, Mónica 
Narváez e Rosalba Peñafiel, em La Victoria. 
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pimentão, 5 de banana da terra e os restantes 234 ha. em criação de gado. 

A área onde foi criado o assentamento era propriedade da família Borrero García. Na 

pecuária, eles adquiriram 168 animais recebidos “ao maior valor”. 

O processo de consolidação do assentamento demorou um ano, os camponeses 

demoraram três anos na negociação com INCORA, embora o Moinho de arroz ROA estivesse 

interessado em adquirir o terreno63. 

No caso específico de Potosí, David e Fabio Yara, moradores do lugar e ex-parceleros 

de “Los Guaraguaos” e “Miraflores” dizem que os latifundiários da região eram o Sr. Juan 

Bautista Serrano e outro de sobrenome Rojas, em San Alfonso o grande latifundiário era um 

senhor de sobrenome Manrique64 (provavelmente cunhado de Ignácio Vicente Solano). 

A parcelación Miraflores surgiu em 1973, antes disso tinha chegado um senhor 

chamado Emiliano Correa, de Campoalegre que se dizia o dono da terra. 

Diógenes Angarita, importante membro da luta camponesa em Villavieja, é oriundo do 

Departamento de Boyacá, embora resida em Villavieja desde quando era muito jovem. Ali 

chegou deslocado pela “violência” para trabalhar na construção do Distrito de Irrigação de 

San Alfonso e se tornou parcelero de “Los Guaraguaos”. Ele relata mais detalhadamente o 

processo de ocupação da fazenda “San Isidro” que levou à instalação da parcelación. O relato 

dele mostra como muitos dos latifundiários da área nem sequer tinham títulos que 

confirmassem sua propriedade, pelo que, na realidade, muitas das terras da região eram terras 

devolutas, o que facilitou a instalação das parcelaciones. 

 

Uma senhora Julia Sánchez de Sánchez, ela reclamava que tinha títulos e 
escrituras e tudo isso, mas quando foram conferir e verificar, não, isso não 
tinha escritura, não tinha nada! porque nessa época se fazia… cada um se 
tornava dono, pois, de acordo a… não sei como seria que eles se tornavam 
donos das terras, porque não apareciam registrados em nenhuma… ela não 
apareceu, por último, em parte nenhuma65. 
 

Os irmãos Yara relatam que na ocupação que deu origem à parcelación “Los 

Guaraguaos”, os camponeses foram ocupando progressivamente a Fazenda do mesmo nome, 

                                                           
63 Entrevista com Anibal Vanegas, realizada em 18 de dezembro de 1997 por Camilo Bustos Ávila, Mónica 
Narváez e Rosalba Peñafiel, em La Victoria. 
64 Entrevista a David e Fabio Yara, realizada por Camilo Bustos Ávila, Mónica Narváez e Rosalba Peñafiel em 
18 de dezembro de 1997, em Potosí. 
65 Entrevista com Diógenes Angarita, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
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primeiro chegaram cinco pessoas que foram abrindo roça para semear abóbora e mandioca. 

Depois disto, outras 25 pessoas ocuparam a parte cultivável da fazenda (65 ou 70 ha.) 66. 

Segundo Angarita, a luta aconteceu entre 1968 e 1970 e nela estiveram envolvidas doze 

famílias de Potosí, conformando 60 pessoas em total67. 

Segundo os entrevistados houve perseguição por parte da força pública já que a terra 

tinha três pessoas que diziam serem donas68. Um dia qualquer chegaram dois caminhões de 

policia e três do exército para mandar as pessoas embora69. Como nenhuma delas tinha título, 

a justiça permitiu aos camponeses ocupantes serem reconhecidos legitimamente como 

posseiros. 

Os ocupantes da Fazenda “San Isidro” não tiveram confrontos com a força pública 

porque entraram na fazenda antes que estes pudessem reagir (nas palavras dele: “nos les 

adelantamos”) 70. No testemunho sobre a ocupação de terra para a formação da parcelación 

“Las Lajas” dado por José Enoc Culma pôde se perceber um comportamento similar, 

destacando que não houve confronto com a polícia e a situação se resolveu de forma 

amigável71. Esta situação mostra uma relação de respeito mútuo entre os camponeses e as 

forças estatais que visavam impedir as ocupações. Interpretamos este comportamento como 

um resíduo de uma forma de sociabilidade baseada na interação pessoal direta, no valor da 

honra e numa definição ainda ambígua dos antagonismos de classe. O estabelecimento pleno 

da sociabilidade moderna implica o predomínio da impersonabilidade e das relações baseadas 

nas abstrações. É a partir dela que se configura a consciência de classe e vai se em direção do 

confronto com a força pública, o qual caracterizará a ação dos ocupantes da década de 1980, 

muitos deles filhos dos primeiros ocupantes. 

Voltando ao relato da ocupação de San Isidro, o entrevistado relata que o culpado da 

pressão militar foi o Governador encarregado Gentil Quintero Luna, que era cunhado de um 

dos que se diziam proprietários da terra. Os camponeses compareceram no Comando da 

Polícia e disseram “somos nós que estamos lá”. Eles convenceram o coronel encarregado da 

                                                           
66 Entrevista a David e Fabio Yara, realizada por Camilo Bustos Ávila, Mónica Narváez e Rosalba Peñafiel em 
18 de dezembro de 1997, em Potosí. 
67 Entrevista com Diógenes Angarita, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
68 Idem. 
69 Entrevista a David e Fabio Yara, realizada por Camilo Bustos Ávila, Mónica Narváez e Rosalba Peñafiel em 
18 de dezembro de 1997, em Potosí. 
70 Idem. 
71 Entrevista com José Enoc Culma, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 



134 

operação de que o governador encarregado tinha interesses pessoais na questão e a Polícia não 

os atacou72. 

Depois da ocupação eles ganharam o reconhecimento da posse da terra (65 ha. com 

irrigação e cultiváveis.). No início, foram semeados 10 ha. em banana da terra73. Depois 

cultivaram: arroz, algodão e sorgo em uma parte da terra e, na outra, cultivos de subsistência. 

Tanto o testemunho dos irmãos Yara, quanto o de Angarita coincidem em relatar que os 

ocupantes criaram uma cooperativa por necessidade, já que era pouca terra para muita gente. 

A criação da cooperativa respondeu a um imperativo prático, mais do que à tradição. Esta 

cooperativa teve 25 associados com um capital total de $25.000 da época (1975), foi chamada 

COOPRODUMETRA (“Cooperativa de producción mercadeo y trabajo”). Segundo os 

entrevistados, sua gestão foi um modelo nacionalmente e o esquema de repartição dos ganhos 

era feito de acordo com o trabalho de cada um. 

Começaram produzindo banana da terra. Receberam ajuda financeira de bancos 

cooperativos como FINANCIACOOP e UCONAL. Eles tinham o objetivo de que todo 

mundo tivesse terra, sendo que cada associado tinha direito a explorar 3 ¾ ha74. A produção 

de arroz chegava a 140 sacas/ha75. Progrediram rapidamente e conseguiram comprar 

maquinário agrícola: dois tratores e um caminhão FORD 600 novo. Os tratores eram: um 

Massey-Ferguson 1068 e outro 2090 (talvez um Case 2090, que obtiveram posteriormente) e 

animais76. Porém, o cachorro de um dos cooperados (Hernán Yara), chamado “Terror”, matou 

quase todas as ovelhas que tinham comprado (entre 60 e 100 ovelhas) 77. 

Apesar do relativo êxito da cooperativa ela acabou sendo liquidada em 1989. As causas 

da liquidação são complexas, os irmãos Yara relatam que ela acabou porque a pessoa que a 

administrava não tinha capacitação e não fez a renovação do cadastro da entidade como 

pessoa jurídica78. Diógenes Angarita explica, pelo contrário, que os problemas começaram 

                                                           
72 Entrevista com Diógenes Angarita, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
73 Entrevista a David e Fabio Yara, realizada por Camilo Bustos Ávila, Mónica Narváez e Rosalba Peñafiel em 
18 de dezembro de 1997, em Potosí. 
74 É evidente que as contas não quadram , quando as terras foram divididas, ora a cooperativa tinha menos 
associados (18 ou 19), ora o terreno era maior (93,75 ha.). 
75 Entrevista com Diógenes Angarita, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
76 Entrevista com David e Fabio Yara, realizada por Camilo Bustos Ávila, Mónica Narváez e Rosalba Peñafiel 
em 18 de dezembro de 1997, em Potosí. 
77 Entrevista com Diógenes Angarita, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
78 Entrevista com David e Fabio Yara, realizada por Camilo Bustos Ávila, Mónica Narváez e Rosalba Peñafiel 
em 18 de dezembro de 1997, em Potosí. 
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quando entrou na cooperativa Ricardo Vanegas, chamado “pinguino”, para quem Ensul Yara, 

um dos associados, cedeu o direito de domínio. Ele convenceu as pessoas (nas palavras dele 

“ las embobó”)  para que dissolvessem a cooperativa e cada pessoa reivindicasse sua 

propriedade individual. Embora a cooperativa estivesse madura e eles pensassem em comprar 

as terras de Doche e mais maquinários, a cooperativa acabou e as terras foram repartidas entre 

os cooperados 79. 

O processo a seguir é relatado por Diógenes Angarita, da seguinte forma: 

 

e então se dividiram as terras e cada um começou a manejá-las 
individualmente, e individualmente eles achavam chegar muito longe, cada 
um queria constituir uma cooperativa na sua família, cada um, pois, ser 
como… e não! Isso não! Então começaram já a ficar mal, já a não pagar, 
começaram a aplicar a política do não pagamento, partilhavam as terras, 
então, já cediam elas às esposas, em aluguel, o terreno para que cuidassem 
do cultivo… as esposas também não pagaram, cederam aos filhos, fizeram 
uma cadeia de endividamento ai, até que ficaram completamente… e já 
voltou outra vez, volta ao começo, volta (a ser de) uma pessoa só… a ir 
comprando as parcelas de um, as parcelas do outro e ficou como… não sei 
hoje em dia como estará isso, acho que entre dois ou três eles têm 
arrendado por dez, vinte anos e ai acaba por completo tudo 80. 
 

Um dos aspectos interessantes do relato de Angarita é a importância que dá ao 

pagamento certo das dívidas. A importância de ser um bom pagador está associada ao fato de 

ser uma pessoa de honra. No relato feito por ele mesmo da ocupação da Fazenda Doche, da 

qual ele também participou, ele fará questão de mostrar como seus companheiros de luta não 

quiseram pagar as dívidas, do seu ponto de vista, a terra poderia efetivamente ser paga. Esta é 

uma mostra de sua ordem moral efetivamente camponesa que contrasta com a visão de outros 

dos envolvidos na ocupação da Fazenda Doche, como veremos posteriormente, cujo 

posicionamento está baseado na concepção de que o pagamento da dívida é uma forma de 

extorquir renda da terra (e, portanto, a riqueza medida na possibilidade de acumulação de 

valores de troca) do camponês 81. 

Segundo Angarita, na partilha, cada um ficou com algum dos bens da cooperativa. Jorge 

Cortés ficou com o supermercado, embora este também falisse porque ele não sabia 

                                                           
79 Entrevista com Diógenes Angarita, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
80 Idem. 
81 Entrevista com José Rafael Márquez, realizada em 9 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
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administrá-lo e, segundo Angarita “ficava muito bêbado” 82. Uma mulher chamada Isabel ficou 

com o grupo de ovelhas que o cachorro não matou. Outras pessoas ficaram com os tratores e 

Angarita, junto a outro parcelero chamado Francisco, ficaram com o caminhão. Já a pessoa 

que convenceu os demais a acabarem com a cooperativa (Ricardo Vanegas) acabou 

comprando as terras dos que faliram, também não conseguindo grande sucesso83. 

No caso das parcelaciones adjudicadas a camponeses residentes no centro urbano de 

Villavieja temos o exemplo da parcelación “Las Lajas”, cuja história é relatada por José Enoc 

Culma. Esta parcelación foi criada entre 1965 e 1966 e tinha, até o momento em que foi 

dividida, cinco integrantes que ainda são os proprietários das glebas originais, embora 

originalmente fossem doze. Antes de “Las Lajas”, localizada na beira do riacho do mesmo 

nome, houve duas ocupações nessa mesma área, que deram origem a outras duas 

parcelaciones: “San Camilo” e “Piedrasgordas” 84. 

Como um detalhe importante do nível de organização do movimento camponês na 

época da ocupação de “Las Lajas”, Culma menciona que quando os camponeses ocuparam as 

fazendas, tinha que parecer como um movimento sem uma cabeça visível, para evitar que o 

movimento fosse abafado pelo ataque à liderança principal. 

O relato é o seguinte:  

 

“Quem é o líder?” – “Não, ninguém” “aqui todos somos líderes” eu dizia 
para eles: “Ninguém vai dizer: ‘fulano é o líder assim em seguida me 
pegam e vamos nós, mas se todos forem a todos não nos mandam embora” 
não, éramos como uns setenta ou oitenta “a todos não nos mandam 
embora”. Bom, numa ocasião eu vendo, tinha todo esse monte de exército e 
de polícia, então disse para eles: “mas temos que demonstrar ao exército e 
à polícia que somos capazes de tomar a fazenda estando rodeada pelo 
exército e a polícia sem lhes causar dano de nenhuma espécie” e então 
disse para eles: “e isso ai é, como?” – “não! vamo-nos pelo Rio Guarocó 
acima” disse: “é verdade que está cheio (aguatudo), mas assim tiramos a 
roupa e com cuecas nos vamos, vamos subindo e entramos onde eles não 
percebam porque pelo rio eles não estão custodiando, por ai entramos e, 
quando percebam, é que a fogueira esfumaça” disseram-me que sim, fomo-
nos como setenta e subimos pelo Villavieja e chegamos lá em San Camilo e 

                                                           
82 Entrevista com Diógenes Angarita, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 

83 Entrevista com Diógenes Angarita, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
84 Entrevista com José Enoc Culma, realizada por Camilo Bustos Ávila e Rosalba Peñafiel em 9 de fevereiro de 
2010, em Villavieja. 
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chegamos lá a uma planície e levávamos lenha, isso acendemos o fogo e 
depois chegou a polícia, o comandante e me disse: “vocês como entraram 
ai? Por onde?” – “Não, comandante, nós buscamos a forma e estamos 
dizendo pro governo que queremos é terra para trabalhar, nós não 
queremos violência de nenhuma espécie senão que o governo olhe para nós 
porque queremos terra prá trabalhar” todas as vezes, como umas seis, sete 
vezes levamos essa inquietação: terra para trabalhar, não queríamos 
violência, não queríamos senão isso mesmo, de repente o governador dessa 
época, não me lembro quem era disse “bom! Pois se querem terra prá 
trabalhar…” na hora mandou o INCORA, disse: “subscrevam quantas 
fazendas vão a… querem que o INCORA lhes compre”, inscreveram 
Piedrasgordas, inscreveu-se San Camilo e inscreveram-se Las Lajas, bom! 
Como muitas… como coisas de que a inteligência do Estado às vezes dá na 
ideia, eles seguramente perceberam que a liderança das reuniões era eu, 
então disseram: “bom, primeiro quando o INCORA vá comprar Las Lajas”, 
então me chamaram (e disseram): “você vai entrar em Las Lajas” 85. 
 

Destacamos os trechos do testemunho em que o Sr. Culma explica como não existia a 

vontade de violência nos camponeses ocupantes. A conversa entre o comandante de polícia e 

ele mostra uma relação de confiança que está longe da função repressiva esperada da ação da 

polícia no caso e na qual fica esboçada outra forma de relação ainda mediada pelo contato 

direto e a confiança pessoal, longe do anonimato e a padronização, próprios da relação social 

capitalista. A ênfase que Culma dá à não violência busca distanciar o movimento camponês 

das décadas de 1960 e 1970 de qualquer aproximação com as guerrilhas esquerdistas cuja 

influência permeou também o movimento camponês, especialmente durante as décadas 

posteriores86. 

Como as condições para a cessão do terreno estavam dadas, o gerente do INCORA da 

época, Guido González Acosta, pediu para o Sr. Culma falar com o proprietário da Fazenda 

“Las Lajas”, Senhor Emiliano Correa para pedir-lhe que vendesse a fazenda para o INCORA. 

O Sr. Correa vendeu a fazenda ao INCORA por $534.000 da época e as terras foram 

adjudicadas a doze camponeses do grupo de setenta que ocuparam as fazendas originalmente. 

Cinco deles desistiram porque, segundo Culma “ficaram entediados” com o trabalho de 

adequar as terras, dos sete restantes: um desistiu no primeiro ano, outro, no segundo e outro, 

no terceiro ano. Restaram quatro, dos quais o último foi Jaime Carrillo, os outros foram: 

                                                           
85 Idem. 
86 No momento da entrevista vivem-se os últimos meses do governo de Álvaro Uribe (2002-2010) sob cuja 
administração buscou-se a completa desqualificação do protesto popular enquadrando todo tipo de protesto 
político como “terrorismo”. É por isso que os camponeses buscam, em seus discursos, afastar-se o mais possível 
de qualquer identificação com as guerrilhas. 
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Heliodoro Hernández, Gustavo García, Vicente Poloche Yate e o Sr. Culma. O terreno tinha 

73 ha e 987m². 

Com o decorrer do tempo, conseguiram produzir algodão, produto cuja tonelada, na 

época (início da década de 1970), era cotada a $25.000. Com as vendas da safra de algodão, 

conseguiram pagar a dívida com o INCORA.  

Embora o Sr. Culma seja um liberal da gema, ele critica ao ex-presidente liberal César 

Gaviria, que governou a Colômbia entre 1990 e 1994 e que foi responsável por muitas 

políticas de corte neoliberal. Quando Gaviria entrou como presidente, segundo o Sr. Culma, 

“a agricultura acabou” (pelas desiguais condições de concorrência com produtos importados). 

As difíceis condições para a produção agrícola da época fizeram com que um dos integrantes 

originais da parcelación desistisse, o Sr. Jaime Carrillo. Ele vendeu sua parte da terra para 

Fernando Pascuas, pessoa que também foi entrevistada. 

Ele conta que, em “Las Lajas”, se cultivou: arroz, algodão, milho, banana da terra e 

mandioca. A parcelación acabou como terra coletiva em 1998 e os terrenos foram divididos 

entre os quatro ocupantes restantes. Atualmente a terra está arrendada a Fernando Pascuas e 

ele a utiliza para criar gado. 

Por último, mostraremos alguns dos aspectos relativos ao processo que levou à 

parcelación “Doche”, que aconteceu em 1987, cerca de vinte anos depois dos primeiros 

movimentos pela terra e num contexto totalmente distinto, o movimento social de luta pela 

terra tinha sido fortemente contestado e experimentava-se um surto de violência política 

contra as mobilizações populares e a esquerda, em geral, que levou à quase aniquilação física 

do principal partido de esquerda, a “Unión Patriótica”87, que cobrara mais de 3.000 mortos a 

partir de 1985 e até começos da década de 1990. Os testemunhos a respeito são de José Rafael 

Márquez, vereador pela UP e importante liderança camponesa, que já estivera munido de um 

discurso muito diferente daquele que tinha inspirado as primeiras lutas. Um discurso 

plenamente moderno e que identifica o camponês como classe subordinada dentro do 

capitalismo. O outro testemunho é, novamente, de Diógenes Angarita, que conserva traços de 

uma sociabilidade mais tipicamente camponesa e que, após o fracasso da parcelación “Los 

Guaraguaos”, em Potosí, buscou melhor sorte neste novo projeto de parcelación. 

                                                           
87 A “Unión Patriótica” foi um partido de esquerda que surgiu como parte dos acordos de paz de La Uribe 
(Meta), entre o governo colombiano e as FARC. Surgira como preparação para que a guerrilha tivesse uma base 
política a partir da qual renunciar à luta armada e enquadrar-se no pós-conflito, mas seus membros surgiram de 
diferentes setores da sociedade civil sem terem necessariamente ligação com a guerrilha. Isto não impediu que o 
exército e os grupos paramilitares os considerassem objetivos militares e promovessem o seu aniquilamento. 
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José Rafael Márquez menciona que a área de Doche foi grilada por latifundiários das 

famílias Manrique, Azuero e Manchola, os quais deslocaram os indígenas habitantes originais 

deste lugar. Diz que ele nunca gostou do tom reverencial com que os habitantes de Villavieja 

tratavam aos irmãos Rubiano e que sua experiência na mobilização social começou quando 

participou da manifestação para melhorar as condições trabalhistas dos professores do 

Colégio “Gabriel Plazas” e que seu pai também participara da mobilização pela terra. 

 

Em 1985 eu fui corrido aqui quando o levantamento que se fez aqui no colégio, 
operário-estudiantil, por ajudar os professores que levavam seis meses sem 
salário, então eu era o presidente do Conselho Estudantil, estava cursando 
segunda série do segundo grau (no) Colégio Gabriel Plazas, fizemos uma greve e 
essa greve foi a resposta… como aqui os coronéis colocavam os prefeitos, os 
juízes, a polícia, todo o setor o dominavam eles, professores, alguns diretores de 
colégios… eles dominavam a “creme e nata”… dominavam… da política, 
dominavam, digamos, tudo e… eu não sei! Meu pai foi estudante de Camilo Torres 
no SENA… lástima ter perdido esse diploma de meu pai! e meu pai não estava 
conformado com isso! 88. 
 

Seu pai e seu avô, aliás, participaram da ocupação da Fazenda “El Porvenir”, 

movimento do qual seu pai foi promotor, junto com o Índio Benito e Jesús “La Tórtola”. O 

fato de o pai dele ter participado da ocupação exitosa de “El Porvenir” na década de 60, fez 

com que ele mesmo liderasse a ocupação da Fazenda “Doche”, em 1987. Porém, a militância 

política num partido cujos membros foram perseguidos e ameaçados fez com que ele mesmo 

se salvasse de ser assassinado uma vez que tinha uma reunião com o Governador do Cabildo89 

Indígena de “El Caguán”, chamado Lincoln e com outro amigo da etnia Páez (Nasa), perto de 

Neiva; no dia seguinte à reunião eles apareceram mortos na estrada que de Neiva conduz a 

“El Caguán”90. 

                                                           
88 Entrevista com José Rafael Márquez, realizada em 9 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
89 Os cabildos estão reconhecidos como a principal unidade política dos indígenas na Colômbia, segundo Lei 89 
de 1890, disponível na internet em http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4920 acesso 
em cinco de julho de 2012, por Camilo Bustos Ávila. Corresponde a uma comunidade indígena de parentesco ou 
não que se organiza numa área definida e sob o comando de uma autoridade tradicional (AVILA, 2008, p.37). 
90 “El Caguán” foi um antigo cabildo indígena localizado no corregimiento do mesmo nome, no sudeste do de 
Neiva e que foi conformado em 1983. Os indígenas organizados neste cabildo pressionam o governo para a 
obtenção de terra, amparados na história de um resguardo colonial. Em 1986, depois de lutar por vários anos 
para obter terra, ocupam uma ilha do Magdalena, por esta razão são constantemente desalojados e sofrem forte 
perseguição por parte das autoridades que culmina com o assassinato do governador indígena Carlos Arturo 
Páez, junto com outra pessoa da comunidade, Salvador Ninco e mais duas pessoas de fora da comunidade, Luz 
Estela Vargas e Nevardo Fernandez Obregón, no dia 22 de outubro de 1987. Talvez seja este o assassinato 
referido por José Rafael Márquez na entrevista. Em 1989, os indígenas conseguem a terra no Município de 
Totoró, no vizinho Departamento do Cauca, com o nome de Reguardo Indígena Paniquitá. Informação 
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O processo de ocupação de Doche, aliás, correspondeu com um momento de intensa 

perseguição aos militantes de esquerda na Colômbia e as lutas dos camponeses de Doche 

contribuíram a que estes fossem estigmatizados como membros da guerrilha. Márquez 

menciona, inclusive, o caso de perseguição da Professora Rosalba Peñafiel, que foi 

estigmatizada como simpatizante da guerrilha por ter visitado Doche, como parte do trabalho 

de campo de seu trabalho de conclusão de curso de Licenciatura em Ciências Sociais, em 

1988. Ele faz questão de mostrar, entretanto, como as pessoas que ocuparam Doche estavam 

fortemente politizadas. 

 

Então resulta que a gente organizou tudo tão bem organizado, sim? Que 
praticamente Doche era um baluarte, era um baluarte político, era um 
baluarte, digamos... de luta, a gente se (acontecia) qualquer coisa 
chegávamos, organizávamos o pessoal e sim, não?… abrimos as estradas, 
essa estrada que vai aqui pelo deserto? Colocaram-me na cadeia, pergunte 
e vai ver! que isso ai não foi de graça! isso ai não foi o Estado quem deu! 
eu estive na cadeia... 91. 

 

Márquez menciona que teve que ameaçar com um facão a um dos trabalhadores na obra de 

manutenção do distrito de irrigação “El Porvenir” para obrigá-lo a abrir a picada pela qual se 

construiu a estrada que atravessa o deserto e chega até Doche. Como foi preso, ele gosta de 

ressaltar que foi a própria população beneficiada pela estrada que exigiu sua libertação. No 

discurso de Márquez há uma intenção de ressaltar sua fortaleza, o fato de ter sobrevivido aos 

distintos embates da violência política em Villavieja e estar ali para contá-lo. 

Embora os ocupantes de Doche estivessem muito organizados, ele lamenta que 

houvesse interferência dos funcionários do INCORA, que levaram ao fracasso da parcelación 

Doche. 

 

Então, quando as coisas estão organizadas, eu talvez deixei parte de cabos 
soltos, de fraquezas ai, então resulta de que como a grande maioria 
militava na UP, então o que eu fiz? por conselhos do próprio gerente do 
INCORA e do próprio Procurador Agrário me disse: “Selecione sua gente, 
mas não leve todos da UP, invista em liberais e conservadores, coloque ai, 

                                                                                                                                                                                     

disponível na internet em http://osvaldo1.galeon.com/historia.html, acesso em cinco de julho de 2012, por 
Camilo Bustos Ávila. 

91 Entrevista com José Rafael Márquez, realizada em nove de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e 
Rosalba Peñafiel, em Villavieja. 
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porque percebem isso ai na parte militar e os matam”... ainda bem coloquei 
só doze da UP e o resto liberais e conservadores, isso foi o que se fez lá, 
mas se deixaram cabos soltos, quando estava organizado, bem organizado, 
então os próprios funcionários do INCORA, dividiram... que não me 
orgulhasse tanto porque eu estava criando um problema para eles 
gravíssimo, era que a gente cada três meses se tomava, ora as prefeituras 
ora a sede do governo departamental, ora a praça em Neiva, o que for, mas 
conseguíamos as coisas, então começaram a fazer um trabalho duro ai ... 
mas realmente eu não tive a fortaleza no grupo. Era um grupo pujante, 
bom! 92. 

 

Impressiona do relato, a forma como os próprios políticos falam para Márquez para 

“selecionar” as pessoas que farão parte da parcelación, porque, se todos forem da UP (partido 

ao qual pertencia Márquez), todos seriam assassinados. Tal declaração constitui um 

reconhecimento, de parte dos funcionários estatais, da incapacidade de deter a violência 

contra os seguidores deste grupo político e uma espécie de legitimação, por omissão, dessa 

mesma violência. 

Continuando com o relato de Márquez, o problema de Doche foi que o INCORA não 

forneceu as facilidades necessárias para o sucesso do empreendimento agropecuário em 

Doche e, pelo contrário, sempre quis cobrar o preço da terra aos camponeses que não tinham 

como produzir para pagar. No relato dele: 

 

Começo a observar coisas ai em Doche e a gente começou a cultivar os 
cultivos de tradição, sim? E começam a bater na gente… a proposta do 
INCORA era que (houvesse) as três unidades agrícolas: Uma para pagar, 
uma para se sustentar... e a outra prá capitalizar, mas com vistas de que se 
tinha que estender a área cultivável, lá não tinha senão 60 hectares 
cultiváveis, nunca na vida nos adequaram um hectare! Jamais na vida! e 
nos descumpriram frente a isso, então frente a esse descumprimento, não 
somente à “parcelación” de Doche, mas a todas as “parcelaciones” que 
fizeram aqui no Departamento do Huila, foi a reforma agrária mal feita! A 
reforma agrária é boa, certo? Mas si se faz bem, mas foi uma… compraram 
as fazendas… a gente pela pressa escolheu essa fazenda, não é? Mas, 
realmente, se tivessem adequado direito, seria uma fazenda bem produtiva, 
bem atrativa, bem boa, maravilhosa! Com água! Sim? Pelo menos passa 
por ai, mas não! outras partes onde compraram fazendas secas, sem água, 
sim? Então, o que acontece? Acontece que isso ai não começa a dar e (eles) 
começam a ir com a pasta a cobrar, então nós dizemos para eles: “pois 
assim como vieram com a pasta a cobrar, sim? que retornassem”, primeiro 
os atendíamos bem e depois percebemos de que já não dávamos para eles 

                                                           
92 Idem. 
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nem um copo d´água aos funcionários porque a gente olha o calibre do 
funcionário, sim? quando tem consciência e quando não tem consciência, a 
eles não lhes importava senão o salário e o salário e não era mais e encher 
o saco...mas não lhes importava se a gente produzia ou não… com que 
íamos pagar? então eram ameaças e isso tudo, então eu me rebelei contra 
eles e lhes dizia: “Não paguemos nem um peso! E não vamos pagar! 
Porque vocês estão descumprindo a gente…” E foi assim que duramos 21 
anos, sem pagar... um peso! Sustentamos as famílias lá. Agora que houve 
essa anistia e tudo isso, então, companheiros que deviam até 90 milhões, 
pagaram com três milhões, agora sim, digamos, a grande maioria pagou. 
Até agora, até 29 de janeiro deste ano, a grande maioria pagou, mas não 
pagamos nem sequer... 10% do valor das dívidas 93. 
 

Em relação ao não pagamento das dívidas contraídas com a “Caja Agraria” para a terra 

das parcelaciones e dos distintos créditos contraídos pelos agricultores, Márquez mostra como 

ele foi uma das lideranças do movimento que, em 1994, surgiu para exigir o perdão das 

dívidas, aliás, ele foi um dos organizadores do FONSA (“Fondo de Solidaridad 

Agropecuaria”) e da Associação Agropecuária do Huila junto com outras destacadas 

lideranças camponesas como Herbert Llanos e Jacob Gutierrez, em Villavieja e Efraín 

Quintero em Baraya e Alberto Álvarez Madrigal94 e Eduardo Alarcón, em Tello, estes últimos 

membros da ANUC-Huila, mobilizaram os camponeses para fazer vários bloqueios das 

estradas principais. O movimento cresce a nível departamental e avança, durante vários anos e 

por meio de diferentes pessoas, até conseguir o perdão de grande parte das dívidas, em 2009. 

Apesar de ter resistido com sucesso a vários surtos de violência, em 2004, Márquez foi 

obrigado a abandonar sua terra em Doche junto com Ismael Izquierdo (o então presidente da 

“Junta de Acción Comunal”), Marcos Perdomo e Diógenes Angarita pelas ameaças de grupos 

paramilitares de extrema direita. Izquierdo e Angarita fugiram do lugar, enquanto que 

Perdomo e Márquez foram obrigados a apresentar-se no “Concejo Municipal” (Câmara dos 

Vereadores) e, nele, Márquez ratifica que, mesmo perdendo a sua terra, não vá embora de 

Villavieja e critica os seus próprios companheiros que entraram na rede de deslocados95 

                                                           
93 Idem. 
94 Alberto Álvarez Madrigal foi a principal liderança da ANUC no Departamento do Huila na década de 1990 e 
foi assassinado por grupos paramilitares de extrema direita em 24 de março de 2001. Como dirigente da ANUC- 
Huila foi o encarregado de coordenar as mobilizações dos camponeses do Huila pela renegociação das dívidas 
com organismos de crédito e contra as fumigações de cultivos de uso ilícito com agrotóxicos, em meados da 
década de 1990, no mesmo momento em que aconteciam as mobilizações dos camponeses do Putumayo, 
Caquetá e outros departamentos afetados (ver Capítulo 2 de ÁVILA, 2008). 
95

 As “redes de deslocados” são associações da sociedade civil que reivindicam o apoio estatal para compensar a 
perda da terra por efeito do conflito entre militares, paramilitares e guerrilhas. Durantes os governos de Andrés 
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formada pelo governo para receber auxílios em dinheiro e espécie. 

 

Fizeram uma reunião conosco aqui, no “Concejo Municipal” com polícia e 
tudo mais e eu me parei ai no “concejo” e com o pessoal do Instituto 
Colombiano… o INCODER (“Instituto Colombiano de Desarrollo Rural”, 
substituto do INCORA), eu me parei em plena reunião e disse para eles: 
“que eu não ia embora de aqui jamais, nem também não ia ficar na “rede 
de deslocados”, sim? porque eu não necessitava que me dessem um 
caldeiro, nem que me dessem um mercado, nem que me dessem um colchão 
porque eu sabia como ganhá-los e isso, pois, nem sequer era proteção da 
minha família, que, portanto, não ia embora!” 96. 

 

Márquez critica seus companheiros de Doche que começaram a receber auxílios na rede 

de deslocados porque para ele, era uma forma tácita de aceitar que existia guerrilha naquele 

lugar e, portanto, de legitimar a violência contra as pessoas de Doche, segundo ele era uma 

forma de dizer: “Vá matar em Doche porque é um centro de reclusão!97 (sic)” Doche era 

concebido como um centro de reclusão, Doche era concebido como um centro de preparação 

da guerrilha, assim, praticamente esse era... esse é o (pensamento) comum, ainda é”98. Esta 

estigmatização dos membros da comunidade de Doche acontecia pela sua beligerância, por 

isso mesmo eles foram muito mais perseguidos do que os participantes de outras 

parcelaciones. Nas palavras de José Rafael Márquez isto acontecia porque “nós não nos 

deixamos, não nos deixávamos também não assim de boas a primeiras, reclamávamos os 

direitos, então, quando você reclama os (seus) direitos você é subversivo, é isso.”99. 

Os testemunhos de Márquez mostram uma clara conivência das autoridades locais com 

a violência exercida pelas forças militares e seus aliados paramilitares contra todos os 

membros dos movimentos sociais acusados de serem auxiliadores da guerrilha. Mostra, 

portanto, uma impossibilidade de integrar as demandas dos membros do movimento 

camponês à dinâmica estatal e a utilização das instituições estatais para a manutenção do 

                                                                                                                                                                                     

Pastrana (1998-2002) e Álvaro Uribe (2002-2010), foram beneficiários de diferentes programas assistencialistas 
como “Familias en acción”, espécie de Bolsa-Familia do governo colombiano. 
96 Entrevista com José Rafael Márquez, realizada em 9 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
97 A palavra utilizada por ele é reclusión (reclusão), mas o que ele quer dizer é reclutamiento (recrutamento), 
Doche era concebido pelas pessoas de Villavieja como “centro de recrutamento” da guerrilha. Entrevista com 
José Rafael Márquez, realizada em 9 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba Peñafiel, em 
Villavieja. 
98 Entrevista com José Rafael Márquez, realizada em 9 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
99 Idem. 
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status quo. Uma vez identificado o antagonismo de classe dos camponeses e os latifundiários, 

a polícia e demais instituições são rapidamente cooptadas para servirem aos interesses das 

classes dominantes e dos partidos políticos tradicionais. Nesse sentido há uma continuidade 

na atuação destas forças com a situação existente na década de 1950, durante a “violência”. 

Continuando com a história de José Rafael Márquez, foi por conta da perda da sua terra 

que se dedicou a produzir diversos objetos a base de cacto: doces, cremes hidratantes, vinhos 

etc. conformando um pequeno empreendimento chamado “Conservas del Desierto”, o qual 

utiliza unicamente mão de obra familiar e funciona na sua própria casa.  Uma amostra dos 

produtos que comercializa Márquez em seu pequeno empreendimento pode ser vista na Foto 

1.  

O pequeno empreendimento de Márquez foi uma estratégia utilizada num momento 

limite em sua possibilidade de sobrevivência no lugar que pode ser considerada como 

admirável, mas que, no entanto, fez com que ele desenvolvesse outra visão de mundo que já o 

afastou da sua participação no movimento camponês, embora consideremos que as raízes 

deste desenvolvimento estejam claras já do início de sua participação no movimento de luta 

pela terra, isto é, uma visão plenamente moderna do começo. Posteriormente explicaremos 

este posicionamento com mais detalhes, não apenas em relação a Márquez, como a outros 

entrevistados da sua geração, imbuídos de uma forma de consciência plenamente moderna. 

O contraste com o relato apresentado por Márquez é o de Diógenes Angarita, que, após 

o fracasso da parcelación e empresa comunitária “Los Guaraguaos”, decidiu tentar voltar a 

entrar na luta pela terra em Doche. Do ponto de vista dele a aventura de Doche foi muito 

menos romântica e ele centra sua atenção no fato de que o governo ofereceu boas condições 

de pagamento das dívidas, mas os camponeses foram muito irresponsáveis e não quiseram 

pagá-las. Como foi dito anteriormente, Angarita é de uma geração anterior, mais impregnada 

de campesinidade e para a qual o pagamento das dívidas é um assunto sério, parte de um 

compromisso de honra, valor muito importante na ordem moral camponesa, como expresso 

por Woortman (1990).  



145 

Foto 1: Mostra de alguns produtos elaborados e comercializados pela própria família do Sr. 

Márquez. 

 

Alguns produtos elaborados e comercializados pela própria família do Sr. Márquez. De cima para 
baixo: frutas cristalizadas de cacto, tirinhas de cacto adoçadas com rapadura, bolinhas doces de cacto e 
doces de cacto com chocolate e amendoim. Na prateleira do lado, algumas conservas e doces feitos 
com a baba do cacto. Foto: Camilo Bustos Ávila, 10 de fevereiro de 2010. 

Ele menciona que o dono da fazenda “Doche” queria vender a terra, mas, segundo ele, 

como ninguém comprava, ele mesmo convenceu os camponeses de se organizarem para 

ocupar a terra e exigir ao governo que comprasse a terra. É importante destacar que existia 

nos donos da terra a vontade de vender, já que a indenização monetária dada pelo INCORA 

mostrava-se mais interessante em termos de racionalidade econômica do que sustentar gado 

numa terra cada vez mais improdutiva para garantir a produtividade da terra e angariar a renda 

absoluta. Já a partir da segunda metade do século XX existe uma consciência econômica que 

independe do status político e social que garante a grande propriedade fundiária, porém, esta 
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identificação individual dos proprietários fundiários não implicou o reconhecimento social da 

necessidade de redistribuir a propriedade e o que se percebe é um incremento na 

estigmatização dos integrantes do movimento camponês que legitima, no âmbito dos 

proprietários como classe, a violência contra o movimento. 

O processo de ocupação de Doche foi imediatamente posterior à ocupação da Ilha de 

“Las Tórtolas” (Ilha do Rio Magdalena, localizada entre Villavieja e Aipe), mas como a terra 

nesta área não era suficiente para todos os ocupantes, então estes foram levados para Doche. 

Nesta negociação teve muita importância o pároco Jesus Antonio Munar 100. A influência 

deste padre mostra a importância da igreja como instituição mediadora nos conflitos pela 

terra, tanto na década de 1950, quanto na de 1980. 

O dono da fazenda Doche a vendeu para o Estado e os parceleros chegaram no 

caminhão de Diógenes, aquele que ele tinha recebido quando acabou a parcelación “Los 

Guaraguaos”, juntaram dinheiro entre todos (“fizeram uma vaquinha”, nas palavras dele) e 

compraram um jogo de pratos, umas panelas grandes, construíram uma cozinha e um 

refeitório e tomaram as refeições comunitariamente (formaram uma “panela comunitária”) e 

se dedicaram a esperar que o INCORA lhes entregasse a terra, o que aconteceu logo101. 

De maneira diametralmente oposta ao relato de Rafael Márquez, Angarita relata que, 

das parcelaciones da Colômbia, Doche foi a Empresa Comunitária para a qual mais verbas 

foram destinadas de parte do Estado (terra, crédito para moradia, cultivos, pecuária, 

maquinário agrícola e até uma escavadeira). Também relata que foi feito (ou reativado) um 

pequeno distrito de irrigação (aspecto já mencionado), mas que a Empresa Comunitária 

Doche, formada por requisito legal, não tinha Cadastro de Pessoa Jurídica e isso fazia com 

que não pudesse estabelecer contratos com empresas ou particulares; por essa razão, ele 

mesmo se colocou como pessoa física responsável e se tornou o tesoureiro da Empresa 

Comunitária Doche. Eles receberam de INCORA 450 bois que ele se encarregou de negociar, 

também receberam cavalos e selas. O INCORA também entregou verbas para o conserto do 

canal de irrigação.102. 

                                                           
100 Entrevista com Diógenes Angarita, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. O autor conheceu o rumor de que o Padre Munar convenceu a José Rafael Márquez para 
ficar com uma parte do dinheiro da negociação e que este aceitou. Com o dinheiro a mais que obteve, ele montou 
painéis solares e eletrificou uma cerca, isto mostraria essa ambiguidade moral presente mesmo nas principais 
lideranças camponesas. 
101 Entrevista com Diógenes Angarita, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
102 Idem. 
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Semearam algodão, cultivo que deu bons rendimentos, então, após a primeira colheita, 

ele, que era o tesoureiro, reuniu todos os associados para convencê-los de pagarem as dívidas 

com a Caja Agraria, nesse momento, um dos associados chamado Ismael, rebelou-se e disse 

que ele não ia pagar. Os outros associados também falaram que não estavam interessados em 

pagar, dentre eles José Rafael Márquez, que então militava na UP. 

Mesmo nessas condições, voltaram a pedir um empréstimo com a “Caja Agraria” e 

voltaram a receber dinheiro, mas mentiram quando falaram que iam pagar. O crédito foi para 

semear arroz e a ideia era que eles pagassem as dívidas com os resultados da colheita, mas 

ninguém pagou nada e beberam tudo. Neste ponto do relato, Angarita faz questão de dizer que 

as pessoas se tornaram preguiçosas porque o Estado tinha dado muito a elas, até o ponto que 

decidiram ir trabalhar apenas nas quartas-feiras e passavam o resto da semana bebendo. Desta 

forma acabaram por perder os cultivos e muito do rebanho, pois, segundo ele, matavam 

muitas vacas e pensaram que vendendo os bezerros poderiam pagar as dívidas. Quando se 

viram sem condições de pagar as dívidas, fizeram um rodeio e contaram 750 animais adultos, 

segundo ele: “além da bezerrada e do que tinham comido” 103. Apesar de que ele deu um jeito 

para que eles não tivessem que vender todos os animais, acabaram vendendo os bezerros para 

poder sustentar a safra seguinte. 

A empresa comunitária se dissolveu e acabaram partilhando os ganhos da venda das 

vacas restantes entre os associados. Foi José Rafael Márquez que acordou que pagassem a 

cada associado $300.000 de acordo com a área plantada e Diógenes começou a pensar em 

montar um empreendimento com esse dinheiro, mas sua nova esposa o convenceu de que não 

o fizesse. A ideia dele era não vender as vacas, mas as repartir entre todos. Ele, então, quis 

comprar três vacas com os $300.000, mas teve que devolvê-las porque “tinham a marca da 

Lei 5ª” 104. 

Afinal, apenas ele pagou ao INCORA a dívida, todos os bens foram partilhados e não 

foi construída nenhuma casa, apesar de ser um requisito para a conformação de qualquer 

empresa comunitária. 

Depois vieram os problemas de ordem pública, já mencionados por José Rafael 

Márquez, os paramilitares o ameaçaram e ele perdeu tudo e teve que fugir do lugar 

                                                           
103 Idem. 
104 O entrevistado refere-se à Lei 5ª de 1973 que regula a prestação do serviço de assistência técnica 
agropecuária, especificamente num trecho que diz que: “as entidades que emprestam dinheiro devem comprovar 
que os recursos financeiros outorgados sejam utilizados para os fins previstos nos projetos de investimento” 
(COLÔMBIA, 1973). 
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declarando-se deslocado. Ele foi ameaçado duas vezes: na primeira vez os paramilitares 

chegaram num veículo de dupla tração (4x4) com cabine dupla (veículo característico, 

segundo ele, dos paramilitares da região), sendo que essa primeira vez ele não saiu. A segunda 

vez, ele foi encarado por quatro homens em quatro motos, dos quais um era o irmão do 

prefeito de Baraya, esta segunda vez voltou a ser ameaçado e decidiu ir embora do local. Isto 

aconteceu em 2004. 

Posteriormente, as dívidas; tanto as de Potosí (Los Guaraguaos), quanto as de Doche; 

foram perdoadas pelo Estado, mas ele não conseguiu terminar de pagar a terra dele, mesmo 

tendo prazo até 31 de janeiro de 2010 (como também fora mencionado por Rafael Márquez), 

a dívida que tem que pagar é 15% de $6.000.000 (apenas $900.000, equivalente a R$ 900, 

quantidade considerada ínfima para o montante da dívida original). 

Dentre os associados de Doche, quem mais se beneficiou com a anistia foi Sebastián 

Cleves (um dos moradores da vereda “El Cuzco”), que ficou com o trator da empresa 

comunitária, ele devia $35.000.000 e embora, segundo Diógenes, ele devesse prestar o serviço 

ao resto dos associados e pagar a dívida com o dinheiro do seu trabalho, ele não o fez e 

preferiu vender o trator por $120.000.000 fazendo um grande negócio (“o negócio do século”, 

em palavras de Diógenes), pagou a terra e quitou todas as suas dívidas. 

No momento atual, em Doche se produz banana da terra, mas, segundo Diógenes, é 

apenas para consumo dos produtores e não se vende. 

Diógenes só pensa em pagar a dívida, ele pensa que o problema de Doche não foi ele, 

mas seus companheiros (contrariamente ao que pensa Rafael Márquez, que valoriza o grupo e 

pensa que os problemas são externos). Sua família o critica por pensar nos demais embora 

ninguém lhe retribua nada, ele vive em paz consigo mesmo. São estes detalhes que mostram 

como sua ordem moral tem muitos aspectos de campesinidade nem sempre bem valorizados 

pelos membros mais jovens da sua família, com uma mentalidade mais moderna, diretamente 

dependente das determinações do capital (ou com uma racionalidade capitalista). 

É importante contrastar os testemunhos de Márquez e Angarita sobre o mesmo tema 

porque, mesmo que sejam extremas e dificilmente verossímeis, mostram o aparecimento das 

contradições no espaço, especialmente significativas porque surgem no contexto de relações 

de vizinhança, nuançadas apenas pelas diferenças etárias entre os entrevistados e suas 

diferentes origens geográficas. Formas de consciência diferentes aparecem, embora os dois 

relatos se ajustem à lógica do capital em algum ponto (um, no início e outro, no final), 

destaca-se, contudo, a intenção de se reproduzir socialmente a partir do trabalho da terra, 

mesmo em condições ambientais difíceis e com escasso desenvolvimento das forças 
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produtivas. Os dois relatos mostram a adaptabilidade dos camponeses a distintas situações 

políticas e condições socioeconômicas, mesmo num contexto de permanente crise do projeto 

social camponês. 

Depois de conhecer o relato da vida e morte das parcelaciones (e do modelo de 

“empresas comunitárias”, que o governo quis estabelecer para elas) cabe se perguntar até que 

ponto a organização comunitária nos camponeses de Villavieja esteve fadada ao fracasso, 

entretanto, consideramos conveniente utilizar as reflexões de D´Aquino (1996) sobre um caso 

brasileiro para aplicá-las ao fenômeno dos parceleros de Villavieja. 

O estudo desta autora permite analisar as dificuldades que os camponeses sem trajetória 

de vida e trabalho na cidade têm para aceitar o modelo cooperativo, tomando o caso de um 

assentamento de Reforma Agrária de Promissão SP, mostrando que havia entre eles “uma 

resistência muito grande com relação a esse tipo de associativismo, onde tudo é 

compartilhado, o que demonstra um receio de trabalhar ‘cativo’, na base do controle externo, 

seja um relógio ponto ou um supervisor da cooperativa” (D´AQUINO, 1996, p. 7). Este receio 

ao trabalho controlado, ‘cativo’, encarna o medo de perder a autonomia conquistada com a 

terra. 

A reflexão da autora diz respeito a que a produção coletiva compromete a autonomia no 

uso do tempo (e, às vezes também, do espaço) do trabalhador agrícola. À lógica 

cooperativista, imposta desde a racionalidade moderna, urbana se opõe outra lógica, baseada 

na possibilidade de manutenção da autonomia do tempo e do espaço do trabalho. Esta lógica é 

calcada a partir da interação direta com a natureza e pelos saberes transmitidos oralmente, a 

partir do trabalho da terra e nas formas de sociabilidade estabelecidas pela interação direta 

entre as pessoas; uma forma de sociabilidade direta e concreta, distinta daquela definida a 

partir da modernidade (embora integrável a ela). 

Coloca-se, portanto, a questão do quanto foi individualizado pelos camponeses o 

princípio de subordinação do tempo cíclico ao tempo linear e quanto a monetarização como 

expressão da reprodução da sociabilidade abstrata envolve a vida cotidiana dos moradores de 

Villavieja. 

No restante do trabalho examinaremos esta questão, a partir dos testemunhos 

compilados nas entrevistas realizadas. Buscaremos, ainda, o resíduo de outra forma de 

consciência, ficando atentos ao fato de que o resíduo não é aquilo que se encaminha para sua 

extinção, mas o que tem potência para mudar o que existe. 
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Sobre o camponês moderno e a persistência da campesinidade: resíduos de outra forma 

de consciência 

 

No devir do tempo histórico, consideramos que o que existe em Villavieja é um 

camponês moderno, isto é, uma superação dialética do campesinato como modo de vida que 

envolve na sua consciência, a lógica da modernização. Isto quer dizer que, para a grande 

maioria dos habitantes de Villavieja, tanto a campesinidade, quanto a modernidade coexistem, 

embora em níveis distintos. 

Identificamos a lógica da modernização tomando conta da própria consciência dos 

indivíduos (reconhecendo-se a si mesmos enquanto indivíduos monetarizados) em trechos dos 

testemunhos da grande parte dos entrevistados. Contudo, reconhecemos que o campesinato, 

como tal, também surge dentro do movimento da modernização, forçado pelo alijamento dos 

moradores indígenas originais da terra na época colonial e persiste na forma de produção de 

excedentes dentro da grande fazenda produtora de gado. 

Com relação à história de José Rafael Márquez, o testemunho dele, do qual extraímos 

vários trechos, mostra como ele, mesmo se considerando camponês e sendo liderança 

importante do movimento de luta pela terra, apresenta uma forma de consciência plenamente 

moderna e que, por essa razão, virou empresário quando se viu impossibilitado de se 

reproduzir enquanto camponês por ter sido expulso da sua terra pelos paramilitares. Em 

relação a isto ele é claro quando afirma: 

 

E eu queria sim que Doche fosse agroindustrial, que a gente fosse agroindustrial, 
eu sempre insisti às pessoas que a gente tinha que ser agroindustrial, sim? Mas 
quando não tem consciência e as pessoas não estão preparadas, a gente… o 
camponês nunca tem sido preparado para isso, sim? À gente nunca nos formaram 
para isso.105. 

 

Além de mostrar a sua inconformidade com os seus companheiros que mendigaram 

auxílios do governo, como já foi mencionado, ele faz questão de mostrar seu orgulho por ter 

conseguido uma empresa de relativo sucesso, apesar de ter sido perseguido toda a sua vida 

por ser um lutador pelo direito a se reproduzir socialmente na terra. Devido ao seu sucesso, 

ele critica a formação que se dá aos jovens que saem do segundo grau em Villavieja, já que a 

sua plena consciência moderna faz com que critique que os estudantes sejam formados para 
                                                           
105 Entrevista com José Rafael Márquez, realizada em 9 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
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serem empregados e não empresários, como ele. O relato da volta por cima que permitiu com 

que criasse esta empresa pode ser lido como uma história de autossuperação típica das 

epopeias dos heróis da modernização.  

 

E fiquei com $10.000, todo o capital que ficou de toda a grana e eu não comprei 
nada para meus filhos absolutamente nada, com os sapatos rompidos, com tudo! 
Sim? E era jogando a grana no ralo, mas eu era convencido do que eu estava 
fazendo, é que, o mais bacana é isso, sim? Que eu estava acreditando em mim 
mesmo do que eu estava fazendo e os resultados tinham que ser positivos, todavia 
porque me lembrei de lá quando eu estudava, de Thomas Alva Edison que não era 
perda senão ganho todos os… digamos... os erros, então, inclusive minha esposa 
me reclamava e os rapazes me reclamavam: “Pai, mas você por que joga tanto no 
ralo e a gente, olhe! sem sapatos! Olhe que nós precisamos de…” – “esperem 
meus filhos que estes são os resultados!” 106. 
 

A forma de consciência plenamente moderna que mostra Márquez também pode ser 

encontrada no testemunho de Julio César Tovar, herdeiro de um dos parceleros de “El 

Porvenir”, ele mostra como esta forma de consciência na região se impõe a partir da criação 

do Distrito de Irrigação “El Porvenir”, onde nunca se semeou cacau porque não era um 

cultivo rentável “e o que as pessoas queriam era grana”  107. Como já foi relatado, um dos 

requisitos legais para a conformação dos distritos de irrigação era que cada um dos usuários 

tivesse casa no terreno e que se produzisse comunitariamente, mas, segundo ele, as pessoas 

não gostaram. Também, segundo ele, num primeiro momento era comum encontrar pés de 

manga, limão, banana da terra, mandioca na terra, mas “Ante a necessidade houve que 

derrubar tudo para plantar o de comercializar” 108.  

Porém, o relato não permite inferir se tal necessidade de expandir a produção agrícola 

acontece pela necessidade de quitar as dívidas ante os organismos de crédito que permitiram o 

cultivo ou pelo mero interesse em acumular para reinvestir. A diferença é importante, pois 

mostra que o pequeno produtor agrícola está pautado pela necessidade de sobreviver e não 

pelo interesse em capitalizar, a partir do qual surgem duas formas de subjetividade diferentes 

embora as duas estejam integradas à lógica do capital porque a reprodução simples está, de 

fato, integrada dentro da reprodução ampliada. O mesmo pode ser dito em relação ao 

testemunho de José Rafael Márquez sobre os parceleros de Doche e as mobilizações para 

                                                           
106 Idem. 
107 Entrevista a Julio Cesar Tovar, realizada em 9 de fevereiro de 2010, por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Penafiel, em Villavieja. 
108 Idem. 
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pedir a quitação das dívidas. Embora a lógica seja a da reposição do capital financeiro, não é o 

mesmo na consciência do sujeito, portanto, no nível inferior e na menor escala. 

Uma amostra de que tal forma de consciência não existia totalmente quando o distrito 

foi construído, mas que foi se impondo de maneira gradual está relatado quando ele diz que o 

distrito tem duas áreas, na margem direita do rio Villavieja, onde parceleros moradores do 

centro urbano de Villavieja semeavam cultivos de sequeiro e a margem esquerda do mesmo 

rio, onde parceleros moradores de Polonia começaram a semear arroz, cultivo muito mais 

rentável, aproveitando as vantagens oferecidas pela irrigação. Segundo ele, foi o fato de que 

os moradores de Polonia começassem a semear arroz que fez com que os moradores de 

Villavieja também começassem a fazê-lo, mas o interesse não existia num primeiro momento 

e estes achavam bom apenas conseguir a subsistência, nas palavras dele 

 

Era como quem mais ambicionasse, porque nesse tempo as pessoas não tinham 
ambição nenhuma, davam para você meio hectare e, sim? com esse meio hectare 
você sobrevivia, sim? e resulta que semeavam algodão e com meio hectare 
duravam dois meses colhendo algodão porque como não tinha quem armazenasse 
então o usuário dizia: “não! eu estou de saco cheio de colher algodão, sim? Já 
não posso mais!” então os outros do setor Polonia semeavam arroz, sim? Tinham 
as bombas novinhas, semeavam arroz e como isso era por conta do governo, o 
governo lhes pagava tudo, era Papai Estado. Então alguém percebeu e disse: 
“não, mas é que o governo nos dá e nos dá igual a todos, certo? Por que eles 
semeando arroz vai lhes dar combustível e tudo? e à gente nos da a energia, que é 
o mais caro e a gente não tem a possibilidade de semear arroz? porque diz que nós 
não podemos semear arroz porque o distrito é de sequeiro?”109. 

 

Ressaltamos no trecho anterior a geração de uma contabilidade nos camponeses 

parceleros, associada á necessidade de se consumir a eletricidade para o funcionamento das 

bombas de irrigação. Também ressaltamos o posicionamento do entrevistado em relação ao 

Estado; ao pensar que o Estado que ofereceu as possibilidades de produzir para a primeira 

geração de parceleros era “Papai-Estado”, ele está reafirmando o discurso do Estado-mínimo, 

isto é, o discurso neoliberal, portanto o discurso da própria crise da modernização, expressa 

no colapso dos sistemas de irrigação e na ideia de que cada um tinha que se defender por si 

só, neste sentido é correlato ao discurso afirmativo do empreendedorismo de José Rafael 

Márquez. 

                                                           
109 Idem. 
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Antes da década de 1990, a forma Estado se desenvolvia, na área, exclusivamente a 

partir de um esquema clientelista para o qual a filiação partidária era fundamental e que 

permitia a reprodução social de múltiplas pessoas como funcionários públicos, sem importar 

muito a sua formação. A entrevista com Rafael Amaya mostra um caso típico. Depois desta 

época, o Estado se reformula seguindo os postulados do Consenso de Washington e muitas de 

suas funções são limitadas, pelo que o acesso aos empregos públicos se torna mais seletivo e 

os apelos à livre-iniciativa se multiplicam, embora coexistam com os esquemas clientelistas 

tradicionais. Vive-se, na escala local a crise da sociedade do trabalho, num contexto no qual, 

boa parte dos habitantes assalariados depende do setor público para se reproduzir. 

De fato, assim como foi o Estado que estimulou, nos camponeses das décadas de 1970 e 

1980, a consciência da necessidade de se reproduzir socialmente por meio do dinheiro, foi o 

mesmo Estado que contribuiu a incentivar esta mudança nessa mesma forma de consciência 

na geração da qual, tanto Márquez, quanto Tovar fazem parte. Na década de 1990, os 

camponeses modernos, os da geração nova (os filhos dos parceleros originais) assumiram a 

administração do Distrito de Irrigação como “empresa”, isto é, não como dádiva do Estado 

(que se descompunha como “Estado do bem-estar”, no momento) e vários trechos da 

entrevista com Tovar mostram a forma como esta nova geração assumiu em cheio a forma de 

consciência própria da modernização, embora no meio da sua crise. Tovar o expõe a partir de 

uma lógica na qual a decomposição progressiva do Estado de bem-estar aparece como sua 

evolução. Eis aqui as suas palavras: 

 

Alguns tinham visão empresarial… outros não, outros nasceram e estavam 
convencidos de que o Estado era o pai... Vocês me entendem? Que é que a gente já 
não pode sustentar vocês mais! É como quando um rapaz chega a certa idade na 
sua casa e diz: “não, filho aqui tem é que ir embora porque eu já não vou manter 
você mais, sim? Eu estarei atento, mas você já se vira sozinho” então era a famosa 
entrega dos princípios na administração 110. 
 

Se, num primeiro momento, parecesse ter um rompimento geracional entre as formas de 

consciência que parece transparecer nas falas dos mais velhos (Rafael Amaya, Diógenes 

Angarita, Flor Lara, José Enoc Culma, Fernando Pascuas, Jairo Moreno) e dos mais jovens 

(José Rafael Márquez, Julio Cesar Tovar, Orfanda Soto, Bernardo Borrero e Óscar Almanza); 

                                                           
110 Idem.  

 



154 

um exame mais detalhado mostra que, por uma parte, já nos mais velhos aparece o cerne da 

forma de consciência moderna, embora neles a campesinidade esteja mais efetivada, por outra 

parte, nos mais jovens, a campesinidade ainda está presente mesmo que, de maneira 

esfacelada. Eis uma outra forma de enxergar a presença das diferenças. 

Identificamos este último ponto a partir do testemunho de Orfanda Soto, que nos 

ofereceu a mais longa e complexa das entrevistas. Ela é proprietária do sítio turístico “Los 

Hoyos”, no deserto de “La Tatacoa”, o caso dela também é o de uma pessoa com mentalidade 

empreendedora, aspecto do qual se orgulha, ao ter levantado um pequeno local para o 

atendimento aos turistas no meio do deserto, que vai crescendo progressivamente, embora 

ainda seja muito modesto. Este empreendimento é mostrado nas fotos 2 e 3. 

No começo do seu testemunho parece como se a sua história de vida fosse parecida com 

a de José Rafael Márquez, isto é, um canto à livre iniciativa, porém, logo aparece nele o 

reconhecimento da exploração e da dificuldade de sobreviver como indivíduo monetarizado. 

 

Quando começamos aqui o turismo era muito duro, é que o turismo acordou há 
uns oito anos para cá... Porque eu criei meus filhos com Bienestarina111, com 
goiabas, porque aqui no sítio de minha mãe tem um hectare de puras goiabas! ... 
Eu, com isso, sustentei meus filhos porque não tinha trabalho! não tinha nada! 
Mas ai, graças ao senhor que faz oito anos para cá o turismo acordou! Tive que 
fazer empréstimos no banco para arrumar a cozinha, prá arrumar a casa, prá 
fazer banheiros, para fazer esses chalezinhos112. 

 

Orfanda pertence à mesma geração modernizada à qual pertencem José Rafael 

Márquez, Julio César Tovar e outros entrevistados como Óscar Almanza e a própria 

Professora Rosalba Peñafiel, é por isso que seu testemunho inclui uma valoração positiva da 

livre iniciativa e do esforço individual, quando diz, por exemplo, que “A gente tem mesmo é 

que buscar a comodidade de viver, a gente não tem que esperar que os demais lhe tragam”. 

Porém, ela reconhece que o surgimento do turismo apenas veio como consequência da queda 

da atividade agrícola, em conversa com Rosalba Peñafiel ela evoca com certa saudade os 

                                                           
111

 A Bienestarina© é uma mistura vegetal em forma de farinha, adicionada com leite em pó desnatado, 
enriquecida com vitaminas e minerais. Inclui proteínas com um balanço adequado de aminoácidos essenciais, o 
que a torna um produto de alto valor nutricional. É utilizado como complemento da alimentação para os bebês a 
partir dos seis meses de idade, de igual maneira pode ser consumido por gestantes, lactentes, idosos e pessoas 
desnutridas. É produzida e distribuída pelo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Informação disponível 
na internet em https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/php/03.0730.html, acesso em 03 de 
setembro de 2011 por Camilo Bustos Ávila. 
112 Entrevista a Orfanda Soto, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba Peñafiel 
em “Los Hoyos”, Vereda Palmira, Município de Villavieja. 
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tempos da “respigueada” (a colheita de algodão), que era a atividade à qual se dedicavam as 

pessoas sem terra,  

 

Essa era a alimentação prá gente e agora por isso há muita necessidade no 
povoado por isso, porque já não há mais respigueada, já não há colheitas de 
algodão, nada! Olhe! minha mãe? Ela tem de que viver, mas como… eu sou uma 
mulher… eu não sei de onde (foi) que eu nasci, nasci com uma estrela que eu… 
prá mim não interessa, não gosto do dinheiro, o dinheiro faz falta, sim, mas é que 
ter dinheiro não é a (minha) ilusão, você a tranqüilidade sua é dormir, se 
alimentar, ter suas coisinhas, seus animais, criar bem seus filhos, não deixá-los se 
descarrilar, essa é a vida!113 

 

Foto 2: Quiosque (em primeiro plano) e cabanas (no fundo), do empreendimento turístico de 

Orfanda Soto em “Los Hoyos”. 

 

Foto: Camilo Bustos Ávila, 24 de fevereiro de 2010. 
 

 

 

                                                           
113 Idem. 
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Foto 3: Aspecto da rústica cozinha do sítio “Los Hoyos”. 

 

A cozinha do sítio turístico “Los Hoyos”, de Orfanda Soto. Apenas encontram-se nela panelas e 
bandejas. A água se mantém resfriada em grandes panelas de barro, seguindo a técnica tradicional. A 
luz elétrica chegara fazia apenas dois meses. Foto: Camilo Bustos Ávila, 24 de fevereiro de 2010. 

 

Orfanda admite tacitamente que a sua riqueza atual ela conseguiu com seu próprio 

esforço, mas que na época da “respigueada” mais pessoas tinham a possibilidade de 

sobreviver, não como agora. Ela sobrepõe sua própria atitude frente ao dinheiro à atitude da 

mãe dela, que quis se enriquecer mediante a criação de gado (chegando a possuir cento e 

cinquenta cabeças de bovinos e vários cavalos, o que era considerado uma pequena fortuna e 

que, para a época da entrevista, ainda tinha cinquenta). Embora comece se orgulhando da sua 

capacidade de sobreviver, termina reconhecendo as limitações da modernização e da 

generalização da sociedade mediada pelo dinheiro, quando diz: “você prá fazer alguma coisa 

hoje em dia, você tem que saber medir, tudo, tudo! Prá poder que fique alguma coisa para 

você”114 e que “a carne e para o turista”115. 

                                                           
114 Idem. 
115 Idem. 
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Orfanda nos falou dos problemas que teve com a criação de vacas e de bodes, já que 

aconteceu uma epidemia desconhecida e vitimou boa parte do rebanho. Também fala de seu 

gosto pela criação de aves, principalmente pombos, os quais são símbolos de amor e paz, 

razão pela qual ela não os vende, mas os cede em troca de arroz ou outros grãos. Como, além 

dos pombos, tem uma criação de galinhas, gansos e patos, também menciona as qualidades 

antibióticas dos ovos de pato. Relata trechos dos dezessete anos que passou como liderança 

comunitária, sob cuja responsabilidade conseguiu o conserto da via de comunicação com o 

centro urbano de Villavieja (a mesma construída pela pressão de José Rafael Márquez) e a 

criação da escola da vereda Palmira, mas expressa seu descontentamento com a comunidade, 

que não reconheceu seus esforços, entre outras razões, por ter arriscado sua vida negociando 

com as companhias petroleiras para que instalassem pata-patas (barreiras para a passagem 

das vacas), já que um dos principais problemas da comunidade era que o gado, que se cria 

solto, passasse na propriedade de outros e estes se apropriassem dele116. 

As considerações de Orfanda em relação ao dinheiro aparecem quando conversa com 

Rosalba Peñafiel sobre os antigos donos da terra. Esta conversa é importante porque oferece 

dados importantes para se estabelecer a propriedade da terra no deserto de “La Tatacoa”. 

Orfanda conta que, em 1973, mais ou menos, a mãe dela, Isabel, comprou a terra a Vicente 

Cardozo, que era dono de toda a área junto a Diógenes Rubiano Guarnizo (membro da mesma 

família Rubiano dona da fazenda “La Portada”, nas imediações do centro urbano). Quando o 

senhor Rubiano morreu, sua viúva, dona Leticia Ramírez de Rubiano herdou a terra. Rosalba 

conta que, quando chegou a Villavieja, morou num quarto na casa da Dona Leticia, em 

Villavieja, ressaltando que a senhora, embora fosse rica, vivia em condições miseráveis. 

Orfanda, para complementar esta imagem, relata que seu sogro foi fazer uma faxina num 

sótão da casa da senhora e achou uma chocá (bule de barro), cheio de esmeraldas e libras 

esterlinas. 

Rosalba fala, na sequência, que quando estava recém-chegada a Villavieja do seu 

município natal, Saladoblanco, foi morar na casa de Dona Letícia. Rosalba tinha uma pequena 

                                                           
116 Chama especialmente a atenção, no relato de Orfanda, a violência que teve de utilizar para conseguir este 
feito, tendo deixado encerrado o pessoal da exploração do poço petroleiro durante uma tarde para pressionar a 
companhia a construir os pata-patas. Este tipo de pressão violenta sobre os trabalhadores da companhia é 
correlato à ameaça a facão de José Rafael Márquez ao operador da escavadeira que trabalhava para o HIMAT 
para obrigá-lo a construir a via para comunicar Villavieja e Doche. De ambos os relatos destaca a legitimação do 
uso da violência física como mecanismo de pressão dos habitantes para obter objetivos. Tal violência é 
respondida com o uso da violência armada por parte dos funcionários públicos e privados. Sobre a violência 
como forma legítima de resolução dos conflitos em sociedades rurais ver FRANCO, 1969. 
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geladeira para guardar o leite para sua filha bebê, mas dona Leticia exigiu que, se fosse ligar a 

geladeira à eletricidade, tinha que pagar a conta de toda a casa por um mês, o que Rosalba 

acabou fazendo por não ter alternativa. De qualquer forma, o importante é que os relatos 

mostram uma imagem de Dona Leticia como uma pessoa muito rabugenta e avarenta, sua 

imagem corresponde com a concepção tradicional do entesourador, aquele possuidor de 

dinheiro que não o faz circular socialmente; nem o gasta, nem o compartilha. 

A imagem que se apresenta de Dona Letícia contrasta com a do sogro de Orfanda, que 

achou o pequeno tesouro, mas não pegou nem uma moeda, imagem do “pobre, mas honrado”, 

que se contrapõe a do rico e avarento que, como de Dona Letícia diz Orfanda: “nunca deu de 

comer a ninguém”117. Da mesma forma são retratados outros personagens velhos e ricos do 

povoado, como Santiago Rubiano que, segundo a lenda relatada por Orfanda, tinha muitos 

colchões cheios de dinheiro. A conversa entre Orfanda, Rosalba e o autor, a seguir, ilustra 

bem o posicionamento tradicional em relação aos entesouradores dos tempos passados. 

 

Camilo: Mas, as pessoas na época tinham grana, mas não usavam. 

Rosalba: Não, o dinheiro não valia nada. 

Orfanda: Nada! 

Rosalba: O prazer de ter grana. 

Orfanda: Porque, sim, pois tinham essas moedas velhas, descontinuadas e 

tudo isso apodrecia depois e o dinheiro sumia. 

Rosalba: Não sabiam manejar o dinheiro. 

Orfanda: Sim! não sabiam manejar o dinheiro. 

Camilo: Claro! o que acontecia é que não tinham a cultura que se tem hoje 

do dinheiro, tinham outra cultura, não se necessitava tanto o dinheiro como 

agora. 

Rosalba: E saber que a gente agora almeja ter uma graninha para 

melhorar um pouquinho a vida, não é? 

 

Os últimos trechos da entrevista são dedicados a questões de botânica tradicional e o 

uso medicinal de algumas plantas. Finalmente, chama-nos a atenção que o filho mais novo de 

Orfanda se encontra no local num momento em que deveria estar no colégio e perguntamos o 
                                                           
117 Entrevista a Orfanda Soto, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba Peñafiel 
em “Los Hoyos”, Vereda Palmira, Município de Villavieja. 
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porquê a Orfanda, ante o qual ela argumenta que ele não quer porque prefere trabalhar nos 

ofícios do campo pelos problemas que acontecem no Colégio “Gabriel Plazas” (o único de 

Villavieja) e culpa dos problemas ao diretor da instituição, que não sabe lidar com os alunos. 

Orfanda carrega um profundo preconceito contra os Emo mostrando a dificuldade de 

adaptação das pessoas do campo a manifestações marcadamente urbanas. Do ponto de vista 

dela, os Emo são igualados a membros de cultos satânicos. Ela relata a conversa que teve com 

seu filho, que esta terminando o segundo grau no colégio. Começa falando que os jovens, na 

atualidade, são muito folgados e não querem trabalhar, não querem fazer nada e entram 

facilmente em atividades criminosas, como o assassinato de pessoas, que ela atribui ao 

aborrecimento dos Emo e à necessidade de oferecer sacrifícios ao demônio. Esta última fala 

mostra como a integração entre aspectos próprios do mundo urbano no mundo rural é 

amplamente conflitante e cheia de entreveros. Mesmo em relação a aspectos tão pequenos, 

enxerga-se o rico potencial das diferenças. 

Outro testemunho, o de Efraín Vanegas (Vereador do município, representante de La 

Victoria) constituiu uma evocação saudosística dos velhos costumes perdidos e ofereceu, 

junto com o último trecho da entrevista com Orfanda Soto, a melhor e única manifestação 

conseguida nas entrevistas de valores culturais e religiosos. 

Ele nos conta que nasceu em La Victoria, 17 km. a norte do centro urbano de Villavieja. 

Toda a sua fala gira em torno da cotidianidade dos habitantes de La Victoria. Primeiramente, 

menciona que as duas coisas que mudaram a vida das comunidades foram: a chegada do trem 

(na década de 1930) e a construção dos distritos de irrigação (na década de 70) com a 

correspondente entrega de parcelaciones que se seguiu. Particularmente este último aspecto 

fez com que La Victoria crescesse, em detrimento de Potosí, lugar que teve seu auge na época 

da estrada de ferro porque nele ficava a estação e concentrava todo o movimento da área 118. 

Para ele, a construção dos distritos de irrigação e as parcelaciones que seguiram, 

conseguiram melhorar o nível de vida dos camponeses da região, já que uma pessoa que seja 

proprietária de um terreno de três ha. consegue um patrimônio de $80.000.000. 

(aproximadamente 80.000 reais) Entretanto, o grande problema é que em La Victoria e San 

Alfonso cresceu a população, mas não a terra, e se conformam núcleos familiares que fazem 

rodízio com as mesmas terras durante o ano inteiro 119. 

                                                           
118 Entrevista a Efraín Vanegas, realizada em 9 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
119 Idem. 
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Fala que La Victoria é uma comunidade endogâmica, em que todos os seus membros 

pertencem a três famílias: Vanegas, Olaya e González. Menciona que o telefone celular 

mudou os costumes das pessoas, tornando-as mais individualistas. Menciona que existem 

muitos problemas de alcoolismo na região, ele não bebe e se queixa muito de que os 

camponeses gastem todo o dinheiro deles na bebida 120. 

Ele também nos fala de que alguns dos parceleros venderam seus terrenos para outras 

pessoas que os estão comprando e criando grandes extensões, um deles é o Sr. Patrocinio 

Torres e outra, a senhora Nelly Álvarez. Eles são, segundo ele, os novos grandes 

latifundiários de Villavieja 121. 

Para ele, a agricultura comercial sustentada nos agroquímicos tem sido nociva para 

muitas pessoas, principalmente por causa dos envenenamentos por contato com agroquímicos. 

Menciona o caso de Ismael Vanegas e de uma menina chamada Catalina, que morreram por 

intoxicação por fumigar com pulverizadores. Fala também que rapazes de 25 anos estão 

morrendo de câncer e de que muitas pessoas têm problemas de zunido nos ouvidos em 

decorrência de um envenenamento progressivo. Muitos dos problemas, segundo ele, vêm dos 

maus hábitos de manejo da água, já que o aqueduto de La Victoria se abastece da água de um 

dos canais de irrigação do Distrito USOALFONSO. Este canal, que passa a norte do centro 

urbano de La Victoria, é, segundo ele, a razão de ser do povoado 122. 

Ele fornece outros dados importantes como que La Victoria nasceu entre 1910 e 1915 e 

que o povoado tem 440 casas, 435 delas de uso residencial e as cinco restantes, de uso 

institucional. A população do povoado é de quase 2.000 pessoas 123. Para ele, La Victoria é 

um lugar pacífico, sem violência, nem assassinatos, embora as brigas sejam frequentes. O 

controle do povoado está nas mãos das matronas, as viúvas dos fundadores, primeiros 

habitantes do povoado e usuários originais do distrito de irrigação USOALFONSO. Do ponto 

de vista dele, apesar da prosperidade que a irrigação gerou, o povoado vizinho de San Alfonso 

                                                           
120 Idem. 
121 Idem.  
122 Idem.  
123 Os dados fornecidos pelo entrevistado estão próximos dos encontrados no site do município, segundo o qual 
La Victoria tinha 1667 habitantes e 446 casas, em 2005 è significativo o tamanho do corregimiento, pois a 
população constitui mais de duas terceiras partes da população do centro urbano de Villavieja (67,24%). Em 
comparação, o corregimiento de San Alfonso apenas tinha 868 habitantes e 243 casas. Informação disponível na 
internet em http://www.villavieja-huila.gov.co, acesso em sete de maio de 2012, por Camilo Bustos Ávila. 
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se deu melhor que La Victoria porque os habitantes deste lugar souberam aproveitar melhor 

as vantagens da irrigação e tiveram “mais visão” (de futuro) 124. 

Porém, estas vantagens são limitadas. Para ele, há uma tendência cada vez maior à 

existência de problemas sérios por falta de água. Da mesma forma aumentam os conflitos pela 

terra, por causa da razão antes apontada, de que existe cada vez mais gente que depende da 

mesma terra. Ele menciona que esta circunstância faz com que exista um número crescente de 

pessoas que se dedicam a atividades distintas da agricultura (30% da população do município, 

segundo ele). Para ele, Villavieja é um município que expulsa população devido a causas 

econômicas. Os padres deixam os filhos pequenos para que os avôs os criem e migram para 

outros lugares em procura de emprego 125. 

Mas, segundo ele, nem por isso a população de Villavieja deixa de gostar muito das 

festas que são: Semana Santa, São Pedro, 10 de agosto e Natal. Este gosto pela festa, segundo 

ele, não se traduz numa identificação de necessidades coletivas já que os habitantes de 

Villavieja, embora “amem a terra, não têm muito gosto por questões solidárias” 126. Apesar 

de todos estes problemas, ele destaca também aspectos positivos como, por exemplo, que as 

pessoas de San Alfonso têm voltado maciçamente ao Rio Cabrera para pescar, atividade que 

tinha sido quase esquecida nas décadas anteriores. 

Da mesma forma que muitos outros entrevistados, ele acredita que a difícil situação da 

agricultura acontece, além da falta de água e de terra, pela condição precária dos cultivos de 

arroz, devido a uma conjuntura de baixos preços, pragas e seca. 

Porém, a entrevista com Vanegas, como nenhuma outra, contém um importante 

apanhado de dados sobre as tradições dos habitantes de La Victoria e Villavieja. Ele faz 

questão de relatar as tradições funerárias que diferem muito da frieza e solenidade própria da 

cidade. Nas cerimônias fúnebres do povoado o defunto é velado na própria casa, todos os 

vizinhos vão acompanhar à família e ficam dia e noite rezando os terços. A família do defunto 

se encarrega de fornecer café e cigarros para os vizinhos e, à meia noite, serve uma galinha 

(ou, se a família for pobre, pelo menos um caldo de frango) para oferecer para todos os 

assistentes. A chamada “ceia de última noite” pode ser um jantar para 200 pessoas 127. No dia 

do enterro as pessoas fazem o percurso até o cemitério a pé, como é mostrado na foto 4. 

                                                           
124 Entrevista a Efraín Vanegas, realizada em 9 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
125 Idem. 
126 Idem. 
127Idem.  
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Também com relação à morte, Efraín fala que, para os povoadores da região, as corujas 

estão associadas com ela. Se uma coruja se posar no telhado da casa de uma pessoa doente, é 

sinal de que ela virá a falecer. Os funerais são uma tradição que permanece, mesmo que 

tendendo a perder esses componentes de fartura e reciprocidade apontados pelo entrevistado. 

Ele ressalta, com saudade, que as comilanças que caracterizavam a principal festa da região, a 

Festa de São Pedro e São João, já não acontecem mais 128. 

Outra tradição que ele ressalta de seus antepassados era o cabelo comprido nas 

mulheres. Ele lembra que o cabelo da sua avó chegava aos joelhos, mas que ela sempre o 

mantinha recolhido numa trança e costumava penteá-lo, toda noite, com um enorme pente de 

tartaruga e que ninguém podia vê-la com o cabelo solto. Ele relata que, sendo criança, uma 

vez se escondeu e conseguiu vê-la, mas ela percebeu e deu uma surra nele, porque, para ela, 

era como se a tivesse visto nua129.  

Para ele, outro dos problemas de La Victoria é a endogamia já que as crianças estão 

nascendo com malformações, como no caso da família de Hernando e Emma Vanegas. Outra 

causa de malformações é a inadequada manipulação de agroquímicos. Por causa da 

endogamia, há varias pessoas com o mesmo nome. Por exemplo, existem quatro pessoas 

chamadas Hernando Calderón em La Victoria. Lembra, também, de como existiram três 

vereadores (incluindo ele mesmo) de Villavieja, provenientes de La Victoria, de sobrenome 

Vanegas, eram eles: Paulino, Honorio e Efraín Vanegas 130. 

Ele mostra como o mutirão era uma prática comum na região, geralmente se usava para 

o levantamento de novas casas ou o conserto das antigas. Falava-se “vamos comer galinha 

onde alguém”, queria dizer que ia se construir ou reconstruir uma casa, as construções 

tradicionais eram feitas com paredes de taipa e telhados de zinco. Hoje, o costume do mutirão 

para a reconstrução das casas tende a desaparecer, como foi demonstrado quando, em Potosí, 

houve a necessidade de reconstruir a casa dos irmãos Yara (David e Fabio, também 

entrevistados), muito bonita e localizada ao lado do Rio Magdalena. Segundo ele, agora, “se 

não houver dinheiro, não há trabalho”. Este aspecto também foi demonstrado quando se quis 

fazer a reconstrução da rua principal do centro urbano de Villavieja por meio do mutirão e 

ninguém aceitou se não fosse com dinheiro incluído 131. 

 
                                                           
128

 Idem. 
129 Idem. 
130 Idem. 
131 Idem. 
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Foto 4: Um cortejo fúnebre saindo da casa do defunto e indo para a igreja principal 

 
 
Observa-se como as pessoas, bem vestidas, acompanham a pé, protegendo-se do sol com grandes 
guarda-chuvas. A maior parte das ruas do centro urbano de Villavieja não é pavimentada. Muitas casas 
ainda são construídas em taipa e com telhado de zinco, outras, mais recentes, são feitas de tijolos. A 
transformação produtiva na agricultura não se refletiu num nível de riqueza que aparecesse de forma 
significativa na paisagem urbana. Foto Camilo Bustos Ávila, 9 de fevereiro de 2010. 

 

Outro dos detalhes interessantes mencionados por ele diz respeito à forma urbana de La 

Victoria e de San Alfonso, a qual é muito diferente. San Alfonso tem uma estrutura de 

tabuleiro de xadrez muito bem definida, com a igreja no centro da praça principal em forma 

de quadrado e as casas ao redor, inclusive o canal do distrito de irrigação faz contorno ao 

povoado, para respeitar a estrutura urbana original. Efraín Vanegas diz que isto é assim 

porque San Alfonso é a cabeceira religiosa da região e os padres impõem ordem na 

comunidade, o que acaba se refletindo na própria forma urbana. La Victoria, pelo contrário, 

tem uma morfologia urbana completamente caótica, porque não foi originado pela imposição 



164 

de um poder central, mas pela vontade de cada um dos moradores, cada qual deles fazia as 

casas onde bem achava e ninguém impedia 132. 

Da mesma forma que José Rafael Márquez, Efraín Vanegas também critica fortemente 

as políticas assistencialistas características dos últimos governos nacionais, que entregam um 

subsídio às famílias de $80.000 (aproximadamente 80 reais) por cada filho em idade escolar. 

Para ele, estas políticas “quebraram a capacidade de luta e organização dos moradores”. 

Para ele, em grande parte, esses subsídios que as pessoas recebem são gastos nos botecos, no 

consumo de cerveja e é por isso que ele critica tão fortemente o consumo de álcool. Como um 

exemplo destas políticas, ele menciona que um dos filhos do Senhor Pedro Olaya tem cinco 

filhos e recebe subsídio por todos eles (“todos lhe pagam”). Como a principal forma de obter 

estes subsídios e pertencer à rede de deslocados pela violência, ele relata que, no Município 

de Villavieja, 70% dos que solicitam auxílio do governo municipal não são realmente 

deslocados, mas pessoas que se fazem passar por tais para receber benefícios; nas palavras 

dele: “isso ai se tornou um negócio”. Como faz parte do governo municipal sabe que boa 

parte do orçamento vá para isso 133. 

O apelo às políticas assistencialistas aparece como fenômeno importante no momento 

de crise da sociedade do trabalho, já que a reprodução social baseada na agricultura está 

seriamente comprometida. Outro fenômeno importante, a lavagem de dinheiro produto de 

atividades ilegais, como o narcotráfico ou a extorsão por parte dos grupos armados, é visível 

no relato de Vanegas. Ele menciona que em Villavieja há histórias de pessoas que obtiveram 

dinheiro “fácil”, mas muitos de eles estão, hoje, falidos. Em San Alfonso há duas ou três 

famílias que tem acumulado muito dinheiro “que não se sabe de onde vem” 134. 

As decorrências da crise também estão manifestas no incremento do roubo de gado o 

que, segundo Vanegas, é preocupante porque “o preço do gado é muito baixo e o da carne é 

cada vez maior”. Ele critica que a população não parece reagir com relação aos crimes 

existentes porque, segundo ele, há muita tranquilidade (imobilismo) e falta de solidariedade. 

A crise também faz com que exista um alto índice de população itinerante no município, já 

que, segundo ele, Villavieja tem uns 7.500 habitantes, mas a população flutuante é de umas 

1.000 pessoas, aproximadamente 135. 

                                                           
132 Idem. 
133 Idem. 
134 Idem. 
135 Idem. 
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O testemunho de Efraín Vanegas é muito rico e os dados que aporta estão bem 

fundamentados. Ele mostra a lenta decomposição da moral camponesa em meio às 

decorrências da crise, mas são testemunhos como o dele que denotam a existência das 

diferenças no meio de um processo que parece menos complexo se enxergado desde o nível 

global. A modernização, mesmo que a acumulação primitiva não tenha mais esse caráter no 

momento de crise do capital, revela-se um fenômeno prenhe de contradições.  

A crise da reprodução social baseada na agricultura oferece outras manifestações em 

Villavieja. A entrevista com Diógenes Angarita, da qual já foram extraídos vários trechos 

fornece, ainda, informações sobre os rumos que está tomando a atividade agropecuária em 

Villavieja no presente, já que a partir de finais da década de 2000 ele está lutando por 

produzir em Doche plantas para a produção de biodiesel, especificamente mamona e Jatropha 

(pinhão manso). Ele conseguiu 900 milhões de pesos por um projeto de produção que 

apresentou à CAM (Corporação Autônoma Regional do Alto Magdalena). O projeto envolve 

a produção de maneira muito dispersa (alguns terrenos em Doche, outros em Polonia, no 

Resguardo Indígena, em La Victoria e em San Alfonso) 136. O fato de que Angarita esteja 

pensando a sua própria reprodução social num cultivo incentivado pelo capital diz respeito à 

incorporação da lógica camponesa dentro da reprodução do capital. 

Ele nos conta que participou do 1º. Congresso Internacional sobre cultivo e 

processamento de mamona e pinhão manso, que foi patrocinado, dentre outras instituições, 

pela EMBRAPA137, mostrando como as transformações espaciais projetadas no campo de 

Villavieja para o futuro também estão determinadas pela ordem distante e relata que os mais 

interessados neste projeto de produção de oleaginosas são os mais velhos e não os jovens. Ai 

se percebe que a razão pela qual as pessoas de sua geração aceitaram entrar na lógica 

moderna para a produção agropecuária é para se sustentar na agricultura como forma de 

reprodução da vida, o que não corresponde com as decisões da geração mais nova, a qual, na 

sua maioria desistiu da reprodução social baseada na agricultura. A Foto 5 mostra o diploma 

de Angarita, do qual ele se diz muito orgulhoso. 

 

                                                           
136 Entrevista com Diógenes Angarita, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
137 O nome do evento foi “1er Congresso internacional del cultivo, procesamiento y aplicaciones de la 
higuerilla” Organizado pela Universidade EAFIT, Corpoica, o Ministerio da Agricultura e o desenvolvimento 
Rural, grupo empresarial GREENOIL, Alteagro e a Colombiana de Biocombustíveis S. A. em 20 de abril de 
2007 em Medellín. 
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Foto 5: Diógenes Angarita exibe o diploma por sua participação no 1º. Congresso 

Internacional de cultivo, processamento e aplicações da Higuerilla (mamona), na sua casa de 

Villavieja. 

 
Foto: Camilo Bustos Ávila, 24 de fevereiro de 2010. 

 

Angarita relata que a parte do projeto que vai se implantar em Villavieja implica o 

arrendamento das terras de Doche para a produção de mamona e pinhão manso a razão de 

$500.000/ha. (aproximadamente R$500/ha.). Cada um dos interessados em Villavieja oferece 

100 ha. para o projeto, o arrendamento será durante um período de 20 anos e serão pagos 

cinco milhões de pesos anualmente, junto aos incrementos legalmente definidos. Eles, em 

troca, pedem 10% dos rendimentos gerados (ainda 1% dos rendimentos é mais dinheiro que 

os $500.000 pagos pelo arrendamento). Eles também obteriam 0,5% dos rendimentos dos 

1.000 ha, em ações. Segundo ele, para a produção serão necessários 200 empregos fixos e 



167 

uma primeira parcela experimental de 10 ha. começaria a ser semeada em meados de março 

de 2010 138. 

Como foi mencionado, são as pessoas mais velhas que têm interesse no cultivo de 

sementes oleaginosas para a produção de biodiesel já que os jovens experimentam o fracasso 

da produção dos outros cultivos. Chama a atenção no testemunho de Angarita como sua 

lógica camponesa não implica a rejeição da produção para o capital, já que para ele é mais 

importante se manter como produtor agropecuário como forma de reprodução social, do que 

questionar a sua própria exploração ou mesmo a degradação ambiental decorrente deste tipo 

de produção. 

Como um exemplo da forma como pessoas mais jovens enxergam as dificuldades da 

reprodução social baseada nas atividades agropecuárias, Alonso Sandoval, ex-prefeito entre 

2002 e 2004, menciona que as condições para estas atividades são muito ruins, já que, entre 

2009 e 2010, passou-se de uma produtividade de 120 sacas/ha. de arroz a 40 sacas/ha. 

Enquanto isso, os preços dos insumos agrícolas aumentaram, por exemplo, o adubo Triplo 15 

ou Triplo 18, passou de $72.000 a $75.000. O alto custo da produção e os escassos resultados 

fazem com que, cada vez mais agricultores saiam da produção139. Sandoval não é mais um 

camponês, mas um habitante urbano do povoado que consegue reproduzir-se socialmente no 

aparato burocrático do Estado. 

Da mesma forma, Rafael Amaya, mesmo dizendo-se camponês “da gema” 140 e 

reconhecendo a fartura do tempo dos antigos em que “nunca se passava fome”, é uma pessoa 

que não se criou no trabalho da terra porque foi expulso dela pela “violência” da década de 

50, na esteira da acumulação própria do pós-guerra. Sua trajetória de vida como funcionário 

público membro de uma classe análoga à classe média dos grandes centros urbanos 

corresponde exatamente com a idéia da lógica de fazer o favor de expressa por Gonçalves 

(2000), no caso dele, a lógica do clientelismo, a do funcionário público que depende dos 

empregos ocasionais que oferecem para ele os políticos do nível, regional, nacional em troca 

de seu apoio. Em 1991, quando consegue sua aposentadoria como funcionário público, 

momento que corresponde, no nível global, com a crise da sociedade do trabalho, é que ele 

                                                           
138 Entrevista com Diógenes Angarita, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. Até agora não se tem informação sobre se o cultivo na parcela-demonstrativa foi 
iniciado. 
139 Entrevista com Alonso Sandoval, realizada em 25 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
140 Em espanhol: “de pura cepa” 
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também enxerga no fomento do empreendedorismo a saída para a crise do trabalho em 

Villavieja. Desta forma, pensou no fomento do artesanato em totumo141 como alternativa ante 

o desemprego crescente da população de Villavieja pelos problemas no trabalho agropecuário 

e, segundo suas próprias palavras, porque “para dar a todo mundo emprego, é difícil” 142. 

Uma amostra do artesanato que ele faz aparece na foto 6. 

 

Foto 6: Rafael Amaya mostrando uma das suas obras em totumo 

 

Foto Camilo Bustos Ávila, 25 de fevereiro de 2010. 
 

Para Amaya, uma evidência da crise do trabalho no município é que voltam a sentirem-se 

problemas de violência que podem ser mais sérios dos que existiam antes, porque já não é 

violência política, mas violência decorrente da escassez e a falta de emprego. Como uma 

                                                           
141 O “totumo”, “calabaço”, “Cuia” ou “Cuietê” (Crescentia Cujete) é uma planta da família das Bignoniáceas, 
proveniente da América central e muito comum nas áreas quentes e secas da Colômbia. Seu fruto seco, que tem 
forma esférica e está provido de uma casca lisa dura e resistente é usado fartamente, nas áreas rurais da 
Colômbia, como recipiente para afazeres cotidianos como pegar água ou guardar o sal. No Brasil é utilizado 
como caixa de ressonância do berimbau. Algumas informações estão disponíveis na internet em 
http://www.esalq.usp.br/trilhas/medicina/am04.htm. Acesso em seis de março de 2012 por Camilo Bustos Ávila. 
142 Entrevista a Rafael Amaya, realizada em 25 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
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mostra disto, o marido de Deisy Méndez, outra das entrevistadas, tinha sido assassinado um 

ano antes da entrevista por motivos desconhecidos143. Uma das soluções para este problema, 

segundo ele, seria que as escolas utilizaram professores-técnicos que formassem os estudantes 

para criarem suas próprias empresas, exatamente na mesma linha expressa por José Rafael 

Márquez e Oscar Almanza 144. 

O caso de Fernando Pascuas é oposto ao de Amaya porque este é uma importante 

liderança entre os agricultores do município, toda a sua vida, portanto, está determinada pela 

sua relação com o campo. Ele representa essa integração entre a lógica camponesa e a 

produção capitalista. No momento em que o achamos ele estava junto à prefeitura com 36 

sacas de semente de arroz que ainda não podia semear pela seca que assolava a região, as 

tinha comprado fazia três meses e estavam ficando cheias de traça. O fato de que tivesse as 

sacas de arroz na frente da própria sede da prefeitura mostra um relacionamento mais direto 

entre os produtores agrícolas e o governo municipal que aquele que existiria numa cidade 

maior; quando ele fala em buscar soluções por parte do governo municipal é um trato direto e 

pessoal com a prefeita ou com o encarregado das questões agropecuárias da administração, 

longe da burocratização que vem junto com a modernização da sociabilidade. 

Ele fala que teve muito proveito na agricultura entre 1981 e 1995, mas que, depois, 

aconteceram muitos problemas climáticos. Por exemplo, em 2008 perdeu a colheita porque 

choveu muito, ficou com uma dívida de 35 milhões de pesos, dos quais, 14 milhões ainda está 

devendo ao Banco Agrario (em crédito para a compra de sementes, adubo, inseticidas e no 

pagamento da mão de obra). Porém, de acordo com a sua ordem moral camponesa, ele não 

enxerga os bancos, nem as processadoras de arroz, nem os políticos, como aqueles que o 

exploram, porque, da sua ótica, eles são os que lhe fazem o favor de permitir sua reprodução 

social na atividade agrícola mediante o fornecimento de crédito 145. 

Nesse caso, o culpado pelos constantes problemas para a reprodução da sua vida é o 

DATACRÉDITO (Base de dados das pessoas que tem dívidas com instituições financeiras na 

Colômbia, equivalente à SERASA). Diz que “é a coisa mais mortal que o camponês tem” 146 

porque se tiver uma dívida, os bancos não voltam a lhe emprestar dinheiro. Esta entidade é 

                                                           
143 Entrevista a Deisy Méndez, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Los Hoyos, Vereda Palmira, Villavieja. 
144 Idem. 
145 Entrevista com Fernando Pascuas Calderón, realizada por Camilo Bustos Ávila e Rosalba Peñafiel em 25 de 
fevereiro de 2010, em Villavieja. 
146 Idem. 
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culpada por ele por ser “de fora” de seu universo camponês moderno, enquadrado dentro da 

escala regional-local ao qual pertencem as outras instituições. 

Embora, num primeiro momento ele diz que não quer que seus filhos trabalhem na 

agricultura, mas que sejam profissionais, porque “não quer esse sofrimento para eles” 147, 

logo na sequência ratifica sua ideia de que a reprodução social baseada na agricultura é ideal. 

Primeiro se queixa de que haja em Villavieja rapazes de vinte e até trinta anos que não saibam 

como se planta um pé de mandioca ou de banana da terra, como se coloca um poste de uma 

cerca ou que não saibam como grampear para, em seguida, falar que ele não concorda com 

que todo mundo se torne profissional, porque ele tem mais dinheiro que muitos profissionais e 

tem uma vida muito sossegada. De qualquer maneira gostaria que todo mundo soubesse 

alguma arte, para ele a terra produz para todo tipo de trabalho: agrônomo, zootécnico, 

veterinário, advogado, administrador, contador etc. Enfim, ele diz que sente muito orgulho de 

ser camponês e que a pessoa que mora na cidade “se dá muito bem” (em espanhol: echa 

bueno) porque tudo o que precisa se produz no campo148. Neste caso, seu orgulho advém do 

fato de sentir-se o fornecedor da sociedade, do qual ela precisa para manter a ordem das 

coisas. 

O caso de Pascuas é interessante porque mostra que nem sempre são os parceleros e 

pequenos sitiantes que se destacam pela presença da campesinidade. Em vez de ser uma 

questão relativa à participação no movimento camponês, parece ter a ver com a idade do 

entrevistado e sua identificação dentro de uma geração mais ou menos imbuída da forma de 

consciência modernizada. Este aspecto parece confirmar-se com a entrevista com Jairo 

Moreno, trabalhador da agricultura que conseguiu capital e o utilizou para adquirir bens que 

lhe deram status, como uma casa no parque principal (que antes, pertencia a um dos membros 

da mencionada família Rubiano) e que é muito crítico dos parceleros porque os considera 

parasitas do governo, que querem a terra de graça e sem trabalhar. Politicamente, pois, ele é o 

oposto ao camponês parcelero e, entretanto, sua fala mostra a presença da campesinidade. 

Ele nos conta que trabalha num “sítio” da vereda Balsillas149 que é, na verdade, uma 

fazenda de criação de gado. Ele nasceu no Município de Tello, mas mora em Villavieja há 65 

                                                           
147 Idem. 
148 Idem. 
149 A Vereda Balsillas foi uma antiga divisão territorial do Município de Villavieja, ficava a norte do centro 
urbano de Villavieja, em proximidades da foz do riacho “Las Lajas” no Rio Magdalena. Seu território foi 
compreendido dentro das veredas San Nicolás/Gaviota e Km. 121. Apesar de não existir mais oficialmente, 
muitos dos habitantes desconhecem o fato e o lugar ainda tem uma existência legitimada pelos membros da 
comunidade. 
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anos. Da época de sua infância ele lembra que tinha mais água e mais comida, porque tudo 

dava fruto (milho, mandioca, banana da terra e topoche150). Seu pai foi administrador das 

fazendas: “San Diego” (durante 24 anos) e “El Porvenir” (durante seis anos), ambas 

pertencentes ao grande latifundiário, Ignacio Vicente Solano. Eles eram vaqueiros nestas 

grandes fazendas, as quais tinham mais de 2.000 bovinos. Ele se lamenta porque estas grandes 

fazendas foram parceladas e acabaram. Naquelas fazendas trabalhavam entre quatro e seis 

vaqueiros que chegavam para trabalhar nas segundas feiras, mas não moravam na fazenda 

senão nas veredas próximas 151. 

Ele conta apenas parcialmente, que a Fazenda “El Porvenir” foi invadida (nas palavras 

dele), pelas pessoas de Villavieja e, depois, foi vendida ao INCORA. Segundo ele, esta 

mudança foi positiva porque deu emprego para muitas pessoas que não tinham, mas também 

foi negativa porque acabou com a pecuária. Ele fala que, dos parceleros, apenas uns poucos 

aproveitaram a oportunidade “que Deus lhes deu” (nas palavras dele) e que gostam muito de 

beber (a queixa dele confirma o estigma dos parceleros como bêbados e preguiçosos) 152. 

Tanto Pascuas, quanto Moreno, reafirmam a importância do trabalho como categoria 

básica da existência camponesa. Pascuas relata que seu pai era serrador de toras de Iguá153 

para servirem de base para a estrada de ferro, segundo ele “Não tem existido ainda a primeira 

pessoa que trabalhasse mais do que ele, trabalhava das quatro da manhã às nove da noite e 

ainda falava para os filhos que eram uns frouxos” 154. Enquanto a Moreno, ele fala sobre a 

própria vida, ele fala que, desde que era criança tinha que trabalhar, tratando os bezerros ou 

ordenhando 155. 

                                                           
150 Espécie de banana da terra caracterizada pela sua forma curta e muito ancha, o adjetivo popocho se refere 
aquela coisa ou pessoa que tem esta morfologia (normalmente uma pessoa gorda e baixa) ou às coisas quando 
estão muito cheias. É uma banana da terra de menor qualidade nutricional que a banana da terra comum. 
151 Entrevista com Jairo Moreno, realizada em 25 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
152 Idem. 
153 O Iguá (Albizia guachapele ou Pseudosamanea guachapele) é uma árvore madeirável própria de áreas 
quentes (altitude inferior a 800 m. a. n. m.) que cresce entre o sul do México e o norte da Bolívia. É a árvore 
nacional da Costa Rica, onde é conhecida como Guanacaste (do nahuátl huanacaxtl). No Alto Magdalena, é 
sinônimo de madeira boa e sombra. Devido a sua procura para construção, é uma árvore escassa. Informação 
disponível na internet em http://redbio.una.edu.ni/arboretum/fichas.php?cod=136 e 
http://www.worldagroforestry.org/sea/products/afdbases/af/asp/SpeciesInfo.asp?SpID=18046, acesso em 31 de 
maio de 2012 por Camilo Bustos Ávila. 
154 Entrevista com Fernando Pascuas Calderón, realizada por Camilo Bustos Ávila e Rosalba Peñafiel em 25 de 
fevereiro de 2010, em Villavieja. 
155 Entrevista com Jairo Moreno, realizada em 25 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
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Dos tempos antigos, Moreno pensa que se ganhava menos dinheiro, mas tinha mais 

comida. Um trabalhador ganhava, em média, dois pesos por semana. Alguns dos 

trabalhadores podiam cultivar comida, outros, não. Seu pai era um desses trabalhadores que 

não podiam cultivar. Quando morreu o Sr. Solano e a Fazenda “San Diego” passou para 

outras mãos, ele foi mandado embora sem nenhuma indenização monetária, depois trabalhou 

algum tempo em “El Porvenir”, mas se aborreceu logo (1956) 156. 

Este é um dos aspectos em que mais se percebe a integração existente entre a forma de 

consciência camponesa e a forma de consciência tipicamente moderna, o camponês se integra 

dentro do esquema da modernização a partir da dominação pessoal. O senhor Moreno relata 

que o pai dele não teve problema em ser mandado embora sem nenhuma indenização, assim 

que o patrão original da fazenda morreu. O mesmo processo aconteceu com o esposo de Flor 

Lara, que fora tratorista na fazenda “Cartagena”, de José Eustasio Rubiano, que, quando 

vendeu a fazenda e liquidou seus trabalhadores, não deu nenhum tipo de aposentadoria a 

Dona Flor e seu esposo, apesar de terem sido seus trabalhadores durante quarenta anos. Eles 

aceitaram isto porque estavam muito agradecidos porque lhes pagava anualmente as 

prestações correspondentes e lhes deixou as vacas e as ovelhas, além do que sempre lhes deu 

carona (“nos arrastraba en el carro”) 157. 

A mesma situação aconteceu com Benjamín Vanegas, avô de Efraín Vanegas e que fora 

trabalhador da Sra. Gabriela Leiva de Borrero, que o demitiu sem pagar-lhe indenização. 

Embora seus filhos protestassem, ele falou que não tinha senão agradecimentos para ela por 

ter dado de comer para ele e sua família por tantos anos 158. De novo impera a lógica baseada 

na interação direta e no favor (de dar trabalho), sobre a dura impessoalidade do dinheiro e, de 

certo, o patrão sabe disto e se apropria da renda em trabalho do seu trabalhador. Mas por trás 

disso há um conjunto de valores que extravasam a lógica plenamente moderna, e nos quais, a 

dominação pessoal ainda se coloca como centro de organização da vida social. 

Neste aspecto, portanto, a campesinidade pode ser considerada outra face da lógica 

moderna. O fenômeno oposto: o camponês imbuído de uma forma de consciência plenamente 

moderna, pautada pela necessidade da acumulação, em momentos em que ainda impera a 

                                                           
156 Idem. 
157

 Disse a senhora Lara: “Não aceitamos que pagasse alguma aposentadoria para nós porque estávamos muito 
agradecidos”. Entrevista com Flor Lara, realizada em 9 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
158 Entrevista a Efraín Vanegas, realizada em 9 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Villavieja. 
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sociabilidade direta e a dominação pessoal também acontece. Como exemplo deste ponto está 

a forma como o pai do Senhor Moreno conseguiu o dinheiro para comprar uma das casas 

principais do povoado. Parece ser que isto aconteceu porque ele já tinha uma consciência da 

acumulação que não existia na maior parte das pessoas dos tempos anteriores ao surto 

modernizador das décadas de 1960 e 1970 e da qual a conversa com Rosalba Peñafiel e 

Orfanda Soto, relatada acima é um excelente resumo. Embora não tenhamos evidência deste 

processo nas entrevistas, tanto a mãe de Orfanda Soto, como o pai de Jairo Moreno, entre 

outros personagens que não podem ser considerados das elites da região, conseguiu acumular 

dinheiro o suficiente para comprar terras e casas. Contrasta esta situação com a lógica de um 

parcelero como Jose Enoc Culma, quem ainda mora numa residência humilde, com apenas 

um quarto do lado da rua, como mostra a foto 7. 

 

Foto 7: Interior da Residência de Jose Enoc Culma 

 
As fotos coladas nas paredes mostram a importância que se dá à formação dos filhos e a sua 
participação nas forças militares, a inserção dentro dos organismos repressivos do Estado aparece 
como uma possibilidade, perante a crise da sociedade do trabalho, para muitos dos jovens. Foto: 
Camilo Bustos Ávila, 10 de fevereiro de 2010.  
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Propositalmente deixamos para o final o testemunho de Deisy Méndez. Ela é uma 

moradora da Vereda “Palmira”, perto de “Los Hoyos” que, para a época, tinha uns 30 anos e 

três filhos. Quando a encontramos, ao acaso, fazia quase um ano que ficara viúva porque seu 

marido, que se dedicara á curtição de couros, tinha sido assassinado numa das curvas da 

estradinha que leva do centro urbano de Villavieja para aquele lugar. O assassinato não teve 

fins de roubo e sua causa permanecia desconhecida. Dos três filhos dela: uma menina de doze 

anos, um menino de dez e outra menina de dois anos, só moram com ela os dois mais novos. 

A menina mais velha mora com os avôs. 

Como a maioria dos habitantes do deserto, Deisy se dedica á criação de bodes. Quando 

a encontramos estava procurando o macho do rebanho que teve que ser castrado por 

problemas de parasitas nos testículos, pelo que ficou manso e qualquer um pode levar embora. 

No deserto há poucas cercas e as pessoas costumam levar os bodes para pastarem onde houver 

alguma grama. Além desta atividade, ela não desenvolve nenhuma ocupação em particular, 

mas se assalaria ocasionalmente em casas de vizinhos como Orfanda Soto que precisam de 

algum trabalho extra, de modo geral, exercendo atividades domésticas. Além daquela 

atividade ela recebe um subsídio do governo de 100.000 pesos (aproximadamente 100 reais) 

pela filha e 30.000 pesos (aproximadamente 30 reais) pelo filho, que moram com ela, não 

conseguindo receber da filha mais velha posto que “não sabe onde esteja morando 

atualmente”159. Não tem nenhuma ligação com sua própria família, que não mora na região e 

também não possui terra em seu nome. O local onde mora pertence à família de seu falecido 

esposo e pode ser a única herança de seus filhos. Suas difíceis condições de reprodução social 

a mostram como uma pessoa que vive em condições críticas. 

Deisy conta que, pelas condições ecológicas do lugar, os vizinhos moram afastados uns 

dos outros e, como foi mencionado, todos se dedicam à criação de bodes, vendendo-os para 

sustentar despesas extraordinárias. Se o preço de venda é relativamente barato (perto de 

100.000 pesos por um “bom animal”), as despesas da criação são mínimas, pois os animais 

“se criam sozinhos” e apenas tem que se cuidar de que não fujam160. 

Mas a fala é difícil, ela não fala espontaneamente, senão que responde a nossas 

perguntas. Quase que temos que tirar as palavras da sua boca para que nos relate de quando 

achou uma jaguatirica e de como tirava o mel. Conta que nunca voltou a encontrar outro 

                                                           
159 Entrevista a Deisy Méndez, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Los Hoyos, Vereda Palmira, Villavieja. 
160 Idem. 
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animal como esse e que o mel já não se extrai mais. Também nos diz que, nessa região, as 

pessoas não costumam adoecer e que não há festas161. Ainda que todo seu relato expresse a 

dificuldade da reprodução social e a profunda tragédia ecológica, acrescentada pela seca, seu 

tom parece tranquilo e até desinteressado, sorrindo, às vezes. Em termos gerais, parece que as 

suas atividades cotidianas não lhe deixam muito tempo como para falar com estranhos, mas a 

cortesia lhe impede ir embora sem antes responder ao que lhe é perguntado. As respostas são 

simples, curtas e ambíguas. Um exemplo do anterior aparece no diálogo que transcrevemos 

 

Rosalba: e você para sustentar a família o que tem que fazer? Porque de 
alguma maneira têm que viver! 

Deisy: sim, sim, por ai, por ai uma coisa com outra, nos ajudamos e ai 
vivemos a vida.162 

 

O subsídio que recebe do governo por seus dois filhos lhe permite uma reprodução 

precária. Com este dinheiro ela consegue pagar a moto para ir comprar os bens que precisa e 

não dispõe nas poucas lojas do centro urbano de Villavieja. O filho dela vai à escola da 

vereda, onde recebe a alimentação e com a comida de que dispõe faz arepas163, patacones164, 

chocolate ou sancocho165 “se houver carne”166 ou, se não houver, cozinha um feijão com 

arroz. Ante a aridez da terra, quase todos os bens são comprados e é pouca a provisão que tem 

em casa, apenas algumas plantas medicinais, os ovos e o leite das cabras, quando não é tempo 

seco. 

Mesmo que esteja integrada na totalidade capitalista por meio de seu trabalho e, 

principalmente, de seu consumo, Deisy encarna, melhor do que qualquer outro entrevistado, a 

forma de consciência que temos chamado “camponesa”. A sua é uma vida focada na 

sobrevivência, não na acumulação. Ainda que suas condições de vida sejam precárias, ela se 

expressa num espanhol fluente e com palavras que remetem a uma língua antiga (“padrón” 
                                                           
161 Idem. 
162 Idem. 
163 A arepa é uma massa de farinha de milho assada que é muito popular para acompanhar as comidas, na 
Colômbia. 
164 O patacón é uma fatia esmagada de banana da terra frita. O nome vem do parecido com a moeda colonial do 
mesmo nome que também tinha forma de rodela dourada. 
165 O sancocho é uma sopa feita com diversos farináceos como banana da terra, mandioca e/ou batata e alguma 
peça de carne que pode ser de boi, de porco, de frango ou galinha e, nas áreas litorâneas, de peixe. 
166 Entrevista a Deisy Méndez, realizada em 24 de fevereiro de 2010 por Camilo Bustos Ávila e Rosalba 
Peñafiel, em Los Hoyos, Vereda Palmira, Villavieja. 



176 

para se referir ao macho do bode, por exemplo, ou “mochila” para falar do escroto) 

verdadeiras manifestações residuais de uma língua que não corresponde com a língua das 

cidades. Embora nossa percepção sobre a sua situação seja preocupante, ela não parece 

reclamar, parece plenamente conformada. 

Os testemunhos apresentados nos retratam uma parcela do cotidiano dos habitantes de 

Villavieja, conclui-se que a reprodução social baseada na agricultura e na pecuária é crítica 

pelo colapso dos sistemas de irrigação e pelas difíceis condições climáticas; que todo o 

sistema de desenvolvimento de uma agricultura produtora de valores de troca parece fadado 

ao fracasso pela insustentabilidade no tempo e pela superexploração da terra e dos homens 

que nela produzem e se reproduzem. Entretanto, existem muitos que ainda acreditam na 

possibilidade de se reproduzir socialmente a partir do trabalho da terra, seja em novas 

atividades agrícolas, seja no turismo incipiente. A lógica camponesa convive e está implicada 

na lógica moderna, mas, às vezes, é apenas a vontade dos sujeitos em se acomodar que nos 

inspira. Vontade egoísta, talvez, mas nem por isso desprezível. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Encaramos o desafio de pesquisar a realidade urbano-rural de Villavieja a partir de 

uma análise das suas especificidades como lugar, embora reconhecendo neste lugar a presença 

da modernização, expressa fenomenicamente como transformação da estrutura produtiva, 

passando pela concentração da terra para implantação de grandes fazendas produtoras de 

gado, na época colonial; para um complexo de áreas de produção agrícola de cultivos para o 

abastecimento do mercado interno (arroz e algodão, principalmente), mediante o uso de 

pacotes tecnológicos e dependentes do crédito, a partir da segunda metade do século XX. 

Identificamos estas mudanças produtivas com a necessidade do capital de superar sua crise de 

acumulação no pós-guerra e, também, apresentamos como este padrão produtivo está em 

crise, em decorrência dos imperativos de concorrência com produtos estrangeiros e a 

desestruturação do Estado de bem-estar, todos estes fenômenos advindos das políticas 

neoliberais implantadas a partir da década de 1990 pelo Estado colombiano e correspondente 

com outro momento da crise do capital, expresso fenomenicamente na forma de crise da 

sociedade do trabalho. Mas, também, a crise assume a forma de devastação ecológica, 

produzida pela utilização intensiva de tecnologia num ecossistema diverso, porém frágil, 

situação que compromete a reprodução social dos habitantes da área no futuro. 

Nossa concepção da geografia fez questão de procurar as diferenças no espaço de 

Villavieja, esboçadas a partir das contradições que apresenta o processo de modernização. Tal 

concepção da geografia e do espaço fez jus às aproximações teóricas da chamada “Geografia 

Crítica”, orientada pelo método (de exposição e investigação) de Marx, mas procurando uma 

superação dos postulados profundamente físico-materiais desta geografia e procurando uma 

interpretação do espaço como abstração concreta, buscando não apenas as manifestações mais 

evidentes do fenômeno da modernização, mas os aspectos abstratos do mesmo, nas várias 

escalas e níveis de aproximação. Nosso foco, entretanto, foi no nível da cotidianidade, para o 

qual foram realizadas várias entrevistas a moradores do centro urbano de Villavieja, dos 

corregimientos de La Victoria e Potosí e no sítio “Los Hoyos”, da Vereda Palmira, na área 

rural. A seleção dos entrevistados correspondeu com a conformação territorial da área, a 

grande maioria deles moradores dos centros urbanos apesar de desenvolverem (ou não 

desenvolverem mais) as suas atividades de reprodução social no campo, ora como produtores 

agropecuários, parceleros ou não; ora como trabalhadores em terras de outrem. As entrevistas 

realizadas na área rural, em terras correspondentes ao chamado Deserto de “La Tatacoa”, 
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mostraram a crescente influência da atividade turística como fator de manutenção da 

população na área rural desertificada e, inclusive, de atração de pessoas não originárias desta 

área. 

A concepção de modernização que adotamos está ligada ao desenvolvimento das 

categorias básicas da relação social capitalista: a propriedade privada da terra e dos meios de 

produção, o assalariamento como condição para a reprodução da vida, o surgimento de uma 

forma de consciência determinada pela lógica (ilógica) da valorização do valor e a 

monetarização como condição da reprodução social. A lógica moderna, portanto, é aquela que 

naturaliza estas categorias. Uma polêmica importante fica aberta sobre se outras formas de 

consciência, neste caso baseadas na moral camponesa, baseada em valores tradicionais como 

a honra e o trabalho pautado para a reprodução do núcleo familiar, constituem uma 

alternativa, capaz de questionar a universalização da lógica do capital ou se, pelo contrário, 

contribuem à reprodução desta lógica já que, na prática, contribuem para tentar superar sua 

crise imanente. 

A partir do processo que relatamos e dos testemunhos colhidos, podemos expressar 

que a modernização se viu expressa fenomenicamente na área pela transição da produção de 

gêneros alimentícios para o abastecimento interno da grande fazenda produtora de gado, para 

a produção de mercadorias para o circuito agroindustrial; pela progressiva eliminação das 

formas de renda não capitalistas e a expansão do capitalismo monopolista no campo, ora pela 

sujeição da renda da terra ao capital (comercial, industrial e/ou financeiro) ora pelo impulso 

àqueles cultivos que só podem ser produzidos mediante a utilização de insumos 

industrializados. Mas, a modernização também representou a passagem da autossuficiência 

alimentar para a dependência; do geral para o exclusivo; e das determinações locais sobre o 

uso do espaço local, para as determinações globais (ou, em termos de Lefebvre, da ordem 

próxima para a ordem distante). Implicou também a passagem do tempo da fartura para o 

tempo da ambição e da lógica baseada na moradia de favor no interior do grande latifúndio, 

para a lógica do fazer o favor de, de pedir ao político para arrumar um emprego ou um 

transporte se alguém está enfermo (GONÇALVES, 2000, p. 12). 

A modernização, portanto, está ligada ao desenvolvimento da forma Estado no 

território, a partir da conformação das gobernaciones do período colonial e do entrosamento 

entre o poder político e o poder econômico (representado na existência das fazendas como El 

Cucharo, que eram de posse exclusiva dos governadores da Província de Neiva). Nas épocas 

mais recentes, o funcionamento do sistema político local se traduz na forma do clientelismo 

que garante tanto a reprodução social de uma população pouco profissionalizada (cujo 
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exemplo é Rafael Amaya), quanto à legitimidade de uma burocracia necessariamente atrelada 

à filiação partidária (liberal ou conservadora). Este esquema bipartidário foi solidamente 

estruturado e excluiu outras opções políticas (como a Unión Patriótica) que, entretanto, 

correspondiam às fissuras deste modelo e à necessidade de representar os anseios de uma 

população integrada precariamente, conformada, em grande parte, pelos integrantes do 

movimento de luta pela terra da década de 1980. 

Porém, a violência como mecanismo de atuação do poder e da solução de conflitos 

sempre está presente e é incentivada durante os diferentes surtos do desenvolvimento das 

forças produtivas que se expressam na forma de um permanente processo de acumulação. É 

assim como, na década de 1950, o Município de Villavieja se reconfigura num norte 

conservador (La Victoria, San Alfonso, Potosí) e um sul liberal (centro urbano, Polonia, 

Hatonuevo), acompanhando, entretanto, o deslocamento de grande parte da já escassa 

população rural do município para as áreas urbanas. A violência onipresente interpela a 

própria ação do movimento camponês, obrigando seus integrantes a assumirem estratégias de 

sobrevivência, que deformam as suas próprias possibilidades de atuação. 

Os testemunhos dos antigos parceleros de Villavieja, La Victoria e Potosí, mostraram 

as contingências e complicações que a luta pela terra teve no Município de Villavieja, mas 

fica claro que, dentre todos seus entreveros, a luta pela terra implicou a busca da autonomia 

para a reprodução da vida, especialmente no relativo ao uso do tempo, com a ilusão de fugir 

da armadilha do tempo linear da realidade urbano-industrial. Entretanto, o crédito e as 

obrigações legais para depender de uma produção ancorada em insumos industriais se 

colocaram como a arma dos detentores do capital para sujeitar a produção e a própria vida dos 

camponeses a estes ritmos. O processo de “reforma agrária”, com a consequente liberalização 

do mercado de terras que aconteceram implicaram o compromisso da autonomia da produção 

e a perda da sociabilidade baseada nas relações diretas, mesmo que fossem as relações de 

compadrio entre patrão e empregado.  

A partir da experiência dos camponeses de Villavieja podemos deduzir que a 

modernização implicou, antes de tudo, uma transformação no predomínio do uso, pelo 

predomínio da troca. É certo que a troca tinha um sentido na sociabilidade camponesa 

tradicional, como no caso da troca de dias de trabalho, por exemplo; mas, mesmo nesses 

casos, a troca estava sempre dada em função do uso. Entretanto, a modernização implicou a 

aparição das contradições e sua exacerbação, levando ao surgimento dos espaços diferenciais 

e a entender a campesinidade como resíduo. 
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Nossa concepção de resíduo, contudo, não implica uma crítica da modernização a 

partir de uma visão saudosista do passado. Isso equivaleria a negar as possibilidades 

implícitas no movimento camponês e aceitar a tese leninista da tendência à desaparição do 

campesinato. Em vez disso podemos concordar com Woortman (1990) que “o apego à 

tradição pode ser o meio de sobreviver à grande transformação: manter-se como produtor 

familiar em meio ao processo mais geral de proletarização ou de empobrecimento. A tradição, 

então, não é o passado que sobrevive no presente, mas o passado que, no presente, constrói as 

possibilidades do futuro” (WOORTMAN, 1990, p. 17). 

Como uma mostra desta relação dialética, mostramos os casos de José Rafael Márquez 

e Diógenes Angarita, o primeiro foi uma importante liderança camponesa do município e teve 

que sofrer a perseguição das forças do Estado e dos paramilitares, os quais o obrigaram a 

deixar sua terra, o que fez com que se tornasse um pequeno empresário da produção de doces 

e outros produtos a base de cacto. O segundo, um camponês velho que fez parte do 

movimento de luta pela terra em dois momentos diferentes, que saiu da terra pelo fracasso dos 

projetos de parcelación em Potosí, na década de 1970 e pela ameaça dos paramilitares em 

Doche, na década de 2000. Contudo, ele sobrevive na produção agrícola, agora integrado na 

produção de oleaginosas para a produção de biodiesel. Embora, no nível global, os dois 

produzam para o capital, no nível inferior, constituem extraordinários casos de resistência, 

tanto ao deslocamento, quanto à perda da possibilidade de reproduzir sua vida mediante uma 

atividade agrícola cada dia mais crítica. Ademais, é muito importante mostrar que, apesar de 

participarem do mesmo projeto de parcelación, mostram claras diferenças na sua concepção 

do mundo, do papel dos camponeses e do Estado, que, de uma forma alentadora, permitem 

serem pensadas como diferenças do espaço, com suas respectivas potencialidades. 

Vimos também, no relato rico em referências culturais de Efraín Vanegas, a forma 

como a campesinidade e a visão de mundo dos habitantes do povoado, limitados pela sua 

experiência de vida à escala regional/local, vai se esfacelando em proveito da abstração das 

formas de sociabilidade, estas diferentes manifestações da campesinidade esfacelada 

aparecem, também, nos relatos de distintos entrevistados como Orfanda Soto, Fernando 

Pascuas e Jairo Moreno. Eles mostraram, a partir da evocação de uma outra relação com o 

dinheiro e a mercadoria, que são conscientes da limitação da reprodução da vida posta pelas 

determinações do capital e permitem pensar criticamente, na possibilidade de uma outra 

relação com o mundo. 

Gostaríamos de pensar que o movimento de sujeição da prática local às determinações 

da ordem global pode ser contestado mediante a afirmação das sociedades locais e de seus 
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saberes tradicionais, construídos a partir da interação direta e secular com a natureza, durante 

o tempo lento e a partir da interação direta entre as pessoas; e que, a partir das contradições 

existentes na constituição da sociabilidade abstrata, se constrói a possibilidade de um 

território novo. Mas esta é uma utopia que não pode estar completa se for atrelada ao mundo 

da mercadoria, se as mudanças implicassem apenas a ampliação e transformação do leque de 

mercadorias existentes, levando a lógica do capital e ao trabalho abstrato a determinar cada 

um dos momentos da vida dos indivíduos. Não acreditamos, portanto, numa ideia do 

desenvolvimento que implique a simples integração dos indivíduos dentro do esquema da 

reprodução ampliada. 

A construção de um movimento social crítico implica, portanto, o reconhecimento 

daqueles aspectos da vida cotidiana que ficam fora do espectro do movimento do capital. A 

permanente renovação da Geografia Crítica implica, também, o resgate da noção de escala 

como fundamento para se pensar as diferenças existentes no que aparece, no nível global, 

como um processo fechado. É a partir destas diferenças que se enxergam as possibilidades de 

construir uma sociedade alternativa. A consideração de cada aspecto da vida social como que 

determinado pela lógica do capital utilizando a doutrina hegeliana da essência é muito rica em 

termos da análise, mas tende a imobilizar completamente as iniciativas políticas de mudança 

para outra forma de sociabilidade (estejam elas pautadas por critérios radicais ou não, elas, 

entretanto, representam um movimento). Cabe se perguntar se o pensamento dialético aplicado 

á vida cotidiana não implica uma superação desta realidade? Pensar o contrário seria submeter 

a dialética marxista à dialética hegeliana e, em último termo, a lógica dialética à lógica 

formal. Cai-se, como diz Lefebvre (1970, p. 46-55), no hegelianismo, isto é, no risco de parar 

todo movimento e fechar o sistema em si mesmo. 
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